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1 

 

 

"Yürütme organı milletin rızasını almadan devletin geliriyle giderini 

düzenlemeye kalksa ortada hürriyet diye bir şey kalmaz. Çünkü bunu yapmakla 

yürütme organı yasama işinin en önemli konusunda yasama organı halini almış 

olur”
1
 

“Cezaevinin kapısını yalnız kanun açar”
2
 

 

GİRİŞ 

İnsanların topluluk içinde yaşamasının getirmiş olduğu zorunluluk, toplumsal 

yaşamı doğurmuş ve doğal olarak toplumsal yaşam belirli bir düzene ihtiyaç 

duymuştur
3
. Hukuk bu amaçla, insan ilişkilerini düzenleyen ve böylece toplumsal 

düzeni sağlayan kurallar olarak karşımıza çıkmaktadır
4
.  

Toplumsal yaşamı düzenleyen hukukun kaynakları nelerdir? Hukukun 

kaynakları olan hukuk normları, acaba sadece tek bir organın tekelinde midir?  

                                                 
1 MONTESQUIEU, (Çev: BALDAŞ, F.), De L’esprit des Lois (Kanunların Ruhu Üzerine) 

Hiperlink Yay., İstanbul, s. 177. 

2 MEZGER, E., (Nkl: ÖNDER, A.,  Ceza Hukuku Genel Hükümler, C: I; Beta Yay., İstanbul 1991, 

s. 115.). 

3 ARAL, V., Hukuk ve Hukuk Bilimi Üzerine, Gözden Geçirilmiş 7. Baskı, On İki Levha Yay., 

İstanbul Kasım 2010, s. 16-17.  

4 SARICA, R., Türkiye'de İcra Uzvunun Tanzim Salahiyeti, Türk Hukuk Kurumu Telif ve 

Tercüme Serisi No: 14, Cumhuriyet Matbaası, İstanbul 1943, s. 20. 
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Hukuk kaynakları, hukuk kurallarını oluşturan ve geliştiren yol ve 

yöntemlerdir. Hukukun kaynakları; yazılı ve yazısız hukuk kaynakları olmak üzere 

ikiye ayrılır
5
.  

Devlet düzeninde ve idaresinde ise, yazılı hukuk şeklindeki düzenlemeler 

temel unsur olarak yer alır. Normlar hiyerarşisinde, bu yazılı kaynaklar içinde en 

başta geleni Anayasa'dır.  Anayasa'dan sonra gelen normatif düzenlemeler 

Anayasa'nın vermiş olduğu yetki çerçevesinde iki temel organ tarafından yerine 

getirilir. Bunlardan ilki, asli ilk-el düzenleme alanı olarak da adlandırılan yasama 

organına (teşrii organ) bırakılan düzenleme alanı, ikincisi ise, ikincil türevsel 

düzenleme alanı olarak adlandırılan yürütme organına (icrai organ) bırakılan 

düzenleme alanıdır
6
.  

Bilindiği gibi, kuvvetler ayrılığı prensibi uyarınca, devletin üç temel 

fonksiyonu mevcuttur
7
. Bu fonksiyonlardan başlıcası; teşrii veya yasama olarak da 

adlandırılabilen kural koyma fonksiyondur
8
. Yasama organı ihdas ettiği kurallar 

vasıtasıyla insanların ilişkilerini, topluluktaki hareket tarzlarını düzenler.  Yürütme 

                                                 
5 GÖZÜBÜYÜK, Ş., TAN, T.,  İdare Hukuku, C: 1, Genel Esaslar, Güncelleştirilmiş 4. Bası, Turhan 

Kitabevi, Ankara 2006, s. 30. 

6 ÇUBUKÇU, Y., Z., "Yürütme Organının ve İdarenin Düzenleme Alanındaki Yetkisi", ABD, Y: 

1982, S: 5, s. 4. 

7 Kuvvetler ayrılığı prensibi hakkında geniş bilgi için bkz: KUTLU, M., Kuvvetler Ayrılığı 

Temelleri-Gelişimi Hukuk Devletinin Kökenleri,  Seçkin Yay., Ankara 2001., SEZGİNER, M., 

Günümüz Demokrasilerinde Kuvvetler İlişkisi ve 1982 Anayasası'nda Sorunlar, Seçkin Yay., 

Ankara 2010., GÜNEŞ, T., Parlemanter Rejimin Bugünkü Manası ve İşleyişi, İÜ Yay. No: 61, HF 

No: 137, Nazir Akbasan Matbaası, İstanbul 1956. 

8 SARICA, R., Türkiye'de İcra Uzvunun Tanzim Salahiyeti, s. 9. 
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organı ise, yasama organının ihdas ettiği bu kuralları aynen icra eder
9
. Yargı kuvveti 

ise, bu kuralları ihtilaflı durumlara tatbik etmek suretiyle uyuşmazlıkları 

sonlandırır
10

. 

Kuvvetler ayrılığı prensibi, kamu hukukunun  en önemli meselelerinden biri 

olan, devlet organlarının her birinin neleri yapıp yapamayacağı konusunda, bizlere 

yol gösterir
11

. Ancak günümüz modern devlet fonksiyonlarının, tamamen katı bir 

kuvvetler ayrılığı prensibi ile açıklanması da olası değildir. Nitekim konumuzu 

oluşturan idarenin düzenleme yetkisi, fonksiyonel açıdan, yasama fonksiyonundan 

başka bir şey değildir. Düzenleme yetkisi, sadece yasama yetkisinden, yetkinin sahibi 

bakımından ayrılır
12

.  

Günümüzde, genel, soyut, objektif ve kişilik dışı kurallar koymanın bir idari 

faaliyet olduğu ve her geçen gün daha çok konunun gerek idarenin kendisi, gerekse 

vatandaşlar açısından düzenlediği bir olgudur. Nitekim idarenin düzenleme yetkisine 

sahip olduğu konusunda, ne doktrinde, ne de yargısal içtihatlarda herhangi bir ihtilaf 

mevcuttur
13

.  Bu nedenle, üzerinde durulması gereken asıl konu, idarenin düzenleme 

yetkisinin sınırlarıdır. Başka bir deyimle, idarenin düzenleme yetkisi çerçevesinde, 

                                                 
9 ZABUNOĞLU, Y., K., (Bir Hukuk ve Siyasal Bilim Problemi Olarak) Devlet Kudretinin 

Sınırlandırılması,  AÜHF Yay., No: 185,  Ankara 1963, s. 88. 

10 ONAR, S., S., "Nizamname ve Talimatnameler",  İBD, S: 3-7, Y: 2, 1937, s. 261.  

11 GÜNEŞ, T., Türk Pozitif Hukukunda Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri, AÜSBF Yay. 

No: 191-173, Sevinç Matbaası, Ankara 1965, s. 5. 

12 ÜSKÜL, M., Z., "Federal Alman Cumhuriyetinde Düzenleme Yetkisi ve Yargıç", EAÜİİBFD, C: I, 

Ocak-1983, S: 1, s. 225. 

13 AKBULUT, E., Türk İdare Hukukunda Kanuni İdare İlkesi, Beta Yay., İstanbul Haziran 2013, 

s. 58.   
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sahip olduğu bu kuvvet, yasama organı gibi, sınırsız bir tanzim yetkisi midir? Yoksa 

belirli alanlar konusunda yasamanın münhasır düzenleme yetkisi var mıdır? Elbette 

bu soruların cevaplarını, pozitif hukuka (Anayasa'ya) bakarak cevaplıyor olmalıyız. 

Zira, anayasalar hangi organın hangi görev ve yetkilerle donatıldığını belirleyen 

metinlerdir. O halde idarenin düzenleme yetkisinin anayasa çerçevesinde var olduğu 

belirlendikten sonra, bu yetkinin sınırlarının da anayasada olması gerekir. Ancak 

tezimizin de konusu oluşturan bu problemin sanıldığı kadar kolay bir çözümü mevcut 

değildir.  

Tezimizin konusunun bir bölümünü oluşturan vergi idaresinin suç ve ceza ile 

kabahat ve yaptırım düzenleme yetkisi, Anayasa'nın 38. maddesinde ifadesini bulan 

kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi ile tezatlık teşkil etmektedir. Anayasa tarafından 

münhasıran yasama yetkisine bırakılan bir sahada, idarenin düzenleme yetkisine 

sahip olamaması gerekir. Ancak yargı kararları ve doktrin incelendiğinde, sorunun 

hiç de bu denli net bir cevabının olmadığı görülebilir. 

İdarenin düzenleme yetkisinin, niteliği ve kapsamı esas itibariyle teknik bir 

idare hukuku sorunu olmakla birikte, sorunun çözümü, devlet organlarının arasındaki 

görevsel ilişkileri de belirleyeceğinden, geniş kapsamlı bir konudur
14

. 

Düzenleme yetkisinin kuramsal temeli (kaynağı) konusundaki tartışmalar bir 

yana, bu yetkinin bir olgu olarak kabul edilmesi durumunda da, problemler nihayet 

bulmamakta, bu defa yetkinin sınırı konusunda tereddütler hasıl olmaktadır. Zira 

aşağıda inceleneceği üzere, zamanla, bir takım pragmatik ve hukuk dışı sebeplerle,  

                                                 
14 TAN, T., "Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Yürütmenin Düzenleme Yetkisi", AYD, C:3, 

Y:1986, s. 205. 
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yürütmenin ve/veya idarenin düzenleme yetkisi, yasamanın aleyhine olmak üzere, 

günbegün genişlemiş; devletin kural koyma faaliyeti bu iki organ arasında süren bir 

çekişmenin konusu olmuştur
15

. Ancak bu durum, kanunilik ilkesinin katı bir şekilde 

geçerli olduğu alanlarda, idarenin düzenleme yetkisi lehine bir genişlemeye cevaz 

vermemelidir. Örneğin 1982 Anayasası'nın 13, 38 ve 73. maddelerinde ifadelerini 

bulan ve uluslararası metinlerde de yer bularak evrensel hukuk kaideleri olan, 

“kanunsuz suç ve ceza olmaz”, “kanunsuz vergi olmaz”, “temel hak ve özgürlükler 

özüne dokunulmaksızın ancak kanunla sınırlandırılır” gibi ilkelerden vazgeçilmemesi 

gerekir. İdarenin düzenleme yetkisinin, yasama aleyhine genişlemesi nedeniyle 

ortaya çıkan bu belirsizlik, geçmişi çok eskilere dayanan hukuk devleti 

kazanımlarından geriye dönüş anlamına gelmemelidir. 

Çalışmamızda,  vergi idaresinin düzenleme yetkisinin kapsamı, vergi 

idaresinin suç ve kabahatler hakkında düzenleme yapabilme yetkisi çerçevesinde 

incelenecektir. Dolayısıyla çalışmada, Anayasa'nın 73. maddesinden ziyade, 38. 

maddesi bağlamında da konuya değinilecektir. Vergi idaresinin düzenleme yetkisini 

konu edinen bir çalışmada, verginin yasallığı ilkesi anlamında idarenin düzenleme 

yetkisinin incelenmesi beklenir ve beklenmelidir. Zira ülke pratiğimiz ve pozitif 

hukukumuz göz önüne alındığında, vergi idaresine yasalarla verilen düzenleme 

yetkisinin sıkça kullanıldığı ve bu kullanımların çoğu kez verginin yasallığı ilkesine 

uygun olduğu söylenemez.  Ancak tezimiz çalışma ekseninde, düzenleme yetkisinin 

sınırlarından biri olan suç-kabahat ve ceza-yaptırımların idarece belirlenmesi 

olduğundan, verginin temel unsurlarının yasa ile belirlemesi zorunluluğunu emreden 

                                                 
15 ÖZTÜRK, B., Fransız ve Türk Hukukunda İdarenin Düzenleme Yetkisinin Kapsamı,  Yetkin 

Yay., Ankara 2009, s. 15. 
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Anayasa'nın 73. maddesi konumuz dışındadır. Ancak  elbette, verginin yasallığı 

ilkesi ile suç ve cezaların kanuniliği ilkesinin birer ikame anayasal norm oluşturduğu 

müddetçe çalışma konumuza dahil olacaktır. 

Çalışmamızın birinci bölümünde, genel olarak idarenin düzenleme yetkisinin 

tanımı, kaynağı, kuramsal temeli, hukuki niteliği ve unsurları incelenecektir.  

Birinci bölümde, idarenin düzenleme yetkisinin varlığı konusunda genel bir 

kanıya ulaştıktan sonra, ikinci bölümde, düzenleme yetkisinin sınırlarından biri olan, 

idarenin suç ve/veya ceza belirleme yetkisi araştırılacak ve böylece idarenin 

suç/kabahat ve ceza/ idari yaptırım belirleyip belirleyemeyeceği sorusunun cevabı 

aranacaktır. Bu çerçevede genelde idare, özelde vergi idaresinin düzenleme 

yetkisinin sınırları, Anayasa'nın 13, 38 ve 73. maddelerdeki münhasır yasama 

düzenleme alanları ışığında, ortaya konulmaya çalışılacaktır.  

Bu nedenle öncellikle, evrensel bir hukuk normu olan suç ve cezaların 

kanuniliği ilkesi detaylı bir şekilde incelenecek ve bu ilke karşısında, idarenin 

suç/kabahat ve ceza/idari yaptırım ihdas edip edemeyeceği araştırılacaktır. Başka bir 

anlatımla, ilkenin düzenleme yetkisinin sınırını teşkil edip etmediği, yasama 

organının bu konudaki düzenleme yetkisinin münhasır olup olmadığı incelecektir. 

Üçüncü bölümde ise, yasallık ilkesine rağmen, bu konuda yasanın (açık 

beyaz, kör veya çerçeve yasalar ile) vermiş olduğu yetki devri ile kabahat, suç veya 

cezanın idarenin düzenleyici işlemleri ile belirlenmesine cevaz veren yasa örnekleri 

ve bunlar hakkında verilmiş olan Yüksek Mahkeme kararları incelenecektir. 

Bölümün sonunda, Anayasa Mahkemesinin kararları konusunda genel bir 

değerlendirmeye yer verilerek, bölüm nihayet bulacaktır. 
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Dördüncü bölümde bu defa, Danıştayın ve Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesinin konuya yaklaşımı incelenecektir. Bu bağlamda, kabahat ve/veya ceza 

belirleyen idarenin düzenleyici işlemlerinin hukukiliğinin tartışıldığı kararlara yer 

verilerek konunun ulusal ve uluslararası hukuktaki yeri araştırılacaktır.  Nihayet 

sonuç ve değerlendirmelere yer verilen sonuç bölümü ile çalışma sonlandırılacaktır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

İDARENİN DÜZENLEME YETKİSİ, KURAMSAL TEMELLERİ, HUKUKİ 

NİTELİĞİ VE UNSURLARI 

I- İDARENİN DÜZENLEME YETKİSİ 

A- Genel Açıklama 

Yürütme ve idarenin düzenleme yetkisinin var olup olmadığı, varsa kuramsal 

temellerinin, niteliğinin ve sınırlarının neler olduğunu belirlemeden önce, konuya 

ilişkin temel kavram ve terimlerin doğru bir şekilde tanımlanıp, ortaya konulması 

gerekmektedir. Zira terminoloji meselesinin halledilmesiyle, doğru mülahazalara 

ulaşmak daha mümkün olabilecektir.  

Ayrı bir monografinin konusunu oluşturabilecek olan idari işlem teorisi ve 

düzenleyici işlemlerin hukuksal rejimi, sorun  ve tartışmaları tezimizin konusu 

dışındadır. Bu nedenle, konuya ilişkin olarak sadece tanımlamalarla yetinilecek, bir 

başka monografinin konusunu oluşturabilecek tartışmalara girilmeyecektir. 

B- Düzenleme Yetkisine İlişkin Kavramların Tanımı: Düzenleme, Düzenleyici 

İşlemler ve Düzenleme Yetkisi   

Düzenlemenin sözcük anlamı, düzenli, düzgün duruma getirmek, düzen 

vermek, tanzim ve tertip etmektir
16

. Hukuk disiplininde, hukuk kurallarının dizgeli 

bir biçimde, yazılarak düzene konulması
17

,  kural koyma
18

, kaide, yasama, mevcut 

                                                 
16 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, TDK 9. Baskı, s. 

664. 

17 TÜBA, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü, Sosyal Bilimler, s. 381.   

18 Kural ise sözlükte bir işlemin doğru bir sonuç vermesi için tutulacak yol veya bir oluşta tutulmuş 

bulunan belli bir yol şeklinde anlatılan kural, hukukta sürekli, soyut ve nesnel, genel durumları 
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kuralı değiştirme işlemi
19

, hüküm, tanzim, tertip etme, gibi birbirine yakın 

kavramlarla eş anlamda kullanılmaktadır
20

. Buna göre, hukuk disiplininde, 

düzenlemeden maksat hukuk kuralı, kaidesidir. Hukuk kuralları vatandaşların hukuki 

statülerine tesir eden, bu kimseler için birtakım yeni haklar ve borçlar yaratan 

kurallardır
21

.  

Ünlü Fransız Hukukçu DUGUİT'e göre, her topluluğun bir objektif hukuku 

yani topluluk üyelerine belirli bir davranış emreden ve az veya çok teşkilatlandırılmış 

yaptırımlara dayanan bir takım hukuk kuralları vardır. Bu kurallar, sosyal disiplini 

teşkil eder. Sosyal disiplin bir topluluğun muhtelif üyeleri arasında, bir organizmanın 

hücreleri arasında olduğu gibi, bağlılığı korur. İşte topluluğun sosyal yapısını 

koruyan bu sosyal disiplin düzenlemedir (hukuk kuralıdır)
22

.  

Bunların mutlaka, yasama organı tarafından ihdas edilmesi gerekmez. 

Yasama organı dışında, idare de birtakım hukuki işlemleri ile hukuk kaidesi ortaya 

koyabilir.  

                                                                                                                                          
belirleyen norm olarak karşımıza çıkar. ÖZAY, İ., H., Günışığında Yönetim, Filiz Kitabevi, İstanbul 

2004, s. 426.   

19 ŞENER, E., Açıklamalı- Madde Atıflı Hukuk Sözlüğü, Seçkin Yay., Ankara 2001, s. 181. 

20 ATAY, Y., Ş., Türk İdare Hukukunda Adsız Düzenleyici İşlemler, TODAİE Yay., Ankara 2011, 

s. 3.  

21 SARICA, R., Almanya'da İcra Organının Tanzim Salahiyeti, İstanbul Hukuk Fakültesi 

Mecmuasından ayrı baskı, Kenan Matbaası,  İstanbul 1944, s. 171. Başka bir ifadeyle, hukuk kuralı, 

bir insan iradesinin gene insan iradesine yönelik genel ve soyut bir şekilde belirlediği olumlu veya 

olumsuz zorunlu mahiyette bir hareket şeklidir. SARICA, R., Türkiye'de İcra Uzvunun Tanzim 

Salahiyeti,  s. 10.  

22 DUGUİT, L., (Çev: DERBİL, S.) Kamu hukuku Dersleri, AÜHF Yay. No: 68,  Ankara 1954, s. 

25. 
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DUGUİT'e göre, hukuki işlem, hukuk düzeninde değişiklik meydana 

getirmek amacıyla yapılan irade açıklaması olup, işlem türleri de, işlemlerin sonucu 

olarak hukuk düzeninde meydana gelen değişikliğin niteliğine göre belirlenir
23

. 

Yazara göre, hem özel hukukta hem de kamu hukukunda hakim olduğunu belirttiği 

iki tür hukuki durum vardır
24

. Bunlardan ilki, genellilik ve süreklilik nitelikleri ile 

ayırt edilen belirli bir ülkede, mevcut hukuk kurallarının tümüdür
25

.  Bunlar, sürekli, 

yani ne kadar uygulanırsa uygulansın, değiştirilinceye veya kaldırılıncaya kadar 

devam eden genel hükümlerdir
26

. Buna göre, bir hukuk kuralını ihdas eden ya da ilga 

eden, objektif hukuk alanında bir değişiklik meydana getiren işlem düzenleyici 

(kural) işlemdir. Buna karşın, genel ve sürekli olan objektif hukuki durumların 

yanında, özel ve geçici durumlar da vardır ki, ancak şahsen belirtilmiş bir veya 

birden fazla kişiye karşı ileri sürülebilir ve belirli eda yerine getirildikten sonra 

ortadan kalkar. İşte objektif hukuki durumun zıddı olan bu hukuki durum, sübjektif 

hukuki durumdur
27

. Sübjektif bir hukuki durumu oluşturan, değiştiren ve ortadan 

kaldıran işlemse sübjektif işlem olarak kavramlaştırılır
28

.  

Tüm bu açıklamalar ışığında, idari işlem teorisi içinde, idarenin tek taraflı 

olarak tesis ettiği işlemler, bireysel işlemler ve düzenleyici işlemler olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Bireysel işlemler, idarenin belli kişi ve durumlara yönelik olarak tesis 

                                                 
23 DUGUİT, L.,  Traité de droit constitutionnel T 2,  Paris, 1930, s. 152, 286. (Akt: ATAY, Y., Ş., 

Türk İdare Hukukunda Adsız Düzenleyici İşlemler, s. 9-10.  

24 DUGUİT, L., (Çev: DERBİL, S.) Kamu hukuku Dersleri,  s. 16,17, 26. 

25 DUGUİT, L., (Çev: DERBİL, S.) Kamu hukuku Dersleri,  s. 17, 20. 

26 DUGUİT, L., (Çev: DERBİL, S.) Kamu hukuku Dersleri,  s. 30. 

27 DUGUİT, L., (Çev: DERBİL, S.) Kamu hukuku Dersleri,  s. 31. 

28 ONAR, S., S., İdare Hukukunun Umumi Esasları,  C: I, Halk Kitabevi, İstanbul 1966, s. 340.  
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ettiği işlemlerken, düzenleyici işlemlerse, norm ihtiva eden, yani genel, soyut 

objektif hukuk kurallar ihdas eden işlemlerdir
29

.   

Buna göre, kural koyan veya mevcut kuralı değiştiren idari işlemler, kanun 

hükmünde kararnameler, bakanlar kurulu kararları, tüzükler, yönetmelikler ve adsız 

düzenleyici işlemlerdir
30

.  

Düzenleme ve düzenleyici işlemleri tanımladıktan sonra, asıl konumuz olan 

düzenleme yetkisini tanımlamadan önce, yetki kavramına da değinmekte fayda 

bulunmaktadır. Buna göre yetki, her bir kurumun kendi yapabilirliği çerçevesinde, 

varlığını ifade etme, "bir işi veya görevi yapabilme
31

" veya daha spesifik olarak "bir 

kamu makamının hukuki işlemler yapma yeteneği
32

" olarak tanımlanabilir
33

. 

                                                 
29 GÖZLER, K., Türk Anayasa Hukuku Dersleri,  Beşinci Baskı, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa 

2008, s. 417.  

30 Türk Hukukunda düzenleyici işlemler sadece adları Anayasa'da sayılanlarla sınırlı değildir. İşte 

adları Anayasa'da zikredilmeyen  düzenleyici işlemlere adsız düzenleyici işlemler denilmektedir. 

Bunlar: Karar, kararname, tebliğ,  sirküler, statü,  esaslar, genel emir, tenbihname, genel tebliğ, ilan, 

duyuru, plan, tarife, ilke kararı, yönerge ve iç düzen kararı gibi işlemler olup bunlarla sınırlı değildir. 

ÖZAY, İ., H., Günışığında Yönetim, s. 427.  Adsız düzenleyici işlemler  hakkında ayrıntılı bilgi için 

bkz: ATAY, Y., Ş., Türk İdare Hukukunda Adsız Düzenleyici İşlemler. 

31 YILMAZ, E., Hukuk Sözlüğü, Genişletilmiş 5. Baskı, Yetkin Hukuk Yay., Ankara 1996, s. 887.  

32 Frsansızca Hukuk sözlüğünden akt: ULU, G., İdari İşlemin Yetki Unsuru, Seçkin Yay., Ankara 

2012, s. 24.  

33 DEMİRKOL, F., Türkiye'de Yasama Fonksiyonun Gaspı, Alternatif Düşünce Yayınevi, İstanbul 

2004, s. 15. 
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Tüm bu kavramlardan sonra, düzenleme yetkisini kısaca, düzenleyici işlemler 

(idarenin kural koyucu işlemleri veya kural işlemler)
34

 gerçekleştirebilme yetkisi 

olarak tanımlayabiliriz.   

İdare hukuku ve anayasa hukuku yazınında, geçen yüzyılda, tanzim yetkisi
35

, 

kuvvei teşriiye
36

, teşrii tasarruf
37

, tanzimi tasarrufu
38

 tanzim salahiyeti
39

, tedvin 

                                                 
34 Kimi yazarlar genel düzenleyici işlem yerine, kural işlem veya kural koyucu işlem kavramlarını da 

kullanmaktadırlar. Örneğin ÖZAY, genel düzenleyici işlem ve kural işlem kavramlarını eşanlamlı 

olarak kullanmaktadır. ÖZAY, İ., H., Günışığında Yönetim, s. 427. ATAY göre ise, Düzenleme 

teriminin "düzenleme yetkisi ve "düzenleyici işlemler"  biçimlerindeki kullanımında, yasama işlemi 

yani kanunla gerçekleştirilen bir düzenleme değil; fakat, yürütme ve idare organ veya makamlarınca 

gerçekleştirilen bir düzenleme anlamında kullanıldığı; oysa her iki erk tarafından  gerçekleştirilen 

düzenleme eylemi maddi içeriği itibariyle kural koyma anlamına gelmektedir.  Dolayısıyla 

düzenleyici işlem kavramındaki vurgu, işlemin maddi kriterinden ziyade, organik kriter dikkate 

alınarak yapılması gerekmektedir. Bu sebeple, "var olanın bir araya getirilmesi" şeklinde muğlak ifade 

yerine, kural koyucu işlemin, organik olarak idare tarafından çıkarılan türünü ifade etmek için 

"idarenin kural koyucu işlemleri" ifadesini kullanmayı yeğlediğini ifade etmektedir.  ATAY, Y., Ş., 

Türk İdare Hukukunda Adsız Düzenleyici İşlemler, s. 5-6. 

35 SARICA, R., Almanya'da İcra Organının Tanzim Salahiyeti. 

36 BAŞGİL, A., F., Türkiye Teşkilat Hukukunda Nizamname Mefhumu ve Nizamnamelerin 

Mahiyeti ve Tabi Olduğu Hukuki Rejimi, Teşkilatı Esasiye Kanununun 52 inci Maddesi 

Üzerinde Tarihi ve Talili Etüd, Kenan Basımevi ve Klişe Fabrikası, İstanbul 1939, s. 21, 68. 

37 DURAN, L, "İdare Alanının Düzenlenmesinde Teşrii ve Tanzimi Tasarrufların Sınırı",  İÜHFM, C. 

30, S: 3-4, Y: 1965, s. 466-492. Teşri tasarruf, yasama yetkisi olarak kullanılmakta, tanzimi tasarruf 

ise, yürütmenin düzenleme yetkisi için kullanılmaktaydı. Bkz.: GÜNEŞ, T., Parlemanter Rejimin 

Bugünkü Manası ve İşleyişi,  s. 16. ATAY, Y., Ş., Türk İdare Hukukunda Adsız Düzenleyici 

İşlemler, s. 5. 

38 DÖNMEZER, S., "İcranın Tanzim Tasarrufları ile Suç İhdası, Anayasaya Aykırılık İddiası Halinde 

Verilmesi İcabeden Karar" İÜHFM, C: XXVIII, S: 1, İsmail Akgün Matbaası, İstanbul 1962, s 237-

246. DURAN, L, "İdare Alanının Düzenlenmesinde Teşrii ve Tanzimi Tasarrufların Sınırı",  s. 466-

492 

39 ONAR, S., S., İdare Hukukunun Umumi Esasları,  Marifet Basımevi, İstanbul 1952, s. 259., 

ONAR, S., S., "Nizamname ve Talimatnameler",  s. 259-274.  
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yetkisi
40

 gibi kavramlar vasıtasıyla açıklanmaya çalışılan idarenin  düzenleme yetkisi 

konusunda, çok sayıda tanıma rastlamak olasıdır. Bu tanımalarda başlıcalarına bu 

bölümde yer vermenin incelememiz açısından faydalı olacağı kanısındayız.  

Hukuki terimler sözlüğünde, düzenleme yetkisi (regulatory power), "kamu 

yönetiminin yasalardan aldığı açık yetkisi ile yasaların sınırları içinde kalarak ve 

yasalara aykırı olmamak koşuluyla genel, soyut, sürekli kurallara koyma yetkisi" 

tanımlanmaktadır
41

.  

SARICA, "...münhasıran icra uzvunun ve idari makamların hukuk kaideleri 

vazetmek salahiyetine tekabül etmektedir. Kısaca tanzim salahiyeti: icra ve idare 

organlarının nizamnameler, talimatnameler ve kararnameler yapmak salahiyetidir"
42

.    

DURAN, düzenleme yetkisini, genel, nesnel, birel olmayan tükenmez kural 

işlemler niteliğinde idari tasarruflar halinde işlemler yapma veya gerçekleştirme gücü 

ve yetkisi olarak tanımlamaktadır
43

. 

ÖZTÜRK, İdarenin düzenleme yetkisini, idare örgütü içerisinde yer alan 

kurum ya da makam tarafından gerçek ve tüzel kişilerin hukuksal durumları üzerinde 

etkili genel ve soyut kurallar ihdas etme yetkisi olarak tanımlamaktadır
44

.  

                                                 
40 BALTA, T., B., Türkiye'de Yürütme Kudreti, AÜSBF Yay. No: 114-96, İİE Yay. No: 10, Ajans 

Türk Matbaası, Ankara 1960,  s. 39. 

41 TÜBA, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü, Sosyal Bilimler, s. 382.   

42 SARICA, R., Türkiye'de İcra Uzvunun Tanzim Salahiyeti,  s. 21.  

43 DURAN, L., "Düzenleme Yetkisi Özerk Sayılabilir mi?", İHİD,  S: 1-3, Y: 4, 1983, s. 34. 

44 ÖZTÜRK, B., Fransız ve Türk Hukukunda İdarenin Düzenleme Yetkisinin Kapsamı, s. 16.  
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GÜNDAY ise, "Düzenleme yetkisi, idarenin üstlendiği görevleri yerine 

getirebilmesi için, Anayasa ve kanunlara aykırı olmamak kaydıyla genel ve soyut 

düzenlemeler yapabilme, genel ve soyut nitelikte normlar koyabilme yetkisidir" 

şeklinde ifade etmiştir
45

.  

GÜNEŞ ise, konuya düzenleme yetkisini dayandırdığı takdir yetkisi açısından 

bakarak, "idari işlem yapan makamların takdir yetkilerini kullanmak için 

başvuracakları yollardan biri" olarak tanımlıyor
46

. 

ZABUNOĞLU, düzenleme yetkisini, idarenin genel gayri şahsi kural ve 

işlemler koyması olarak tanımlanabileceğini, ancak bu kural ve işlemlerin alt kural 

olarak anlaşılması gerektiğini ifade etmektedir. Alt kuraldan maksat ise, üst normlara 

(Anayasa ve yasalara) aykırı olmamak kaydıyla getirilen düzenlemeler olduğunu 

ifade etmektedir
47

.  

GÖZÜBÜYÜK VE TAN da, "yürütme ve idarenin  genel, objektif, bireysel 

nitelikte olmayan kural işlemler yapma yetkisi"
48

 olarak tanımlamaktadır. 

Yine KARAHANOĞULLARI, bu yetkiyi unsurlarıyla, "yasaların düzenlediği 

alanlarda, yasalar çerçevesinde ve yasalara aykırı olmamak üzere kural koyması" 

yetkisi olarak tanımlamaktadır
49

. 

                                                 
45 GÜNDAY, M., İdare Hukuku, İmaj Yayınevi,  Güncellenmiş ve gözden geçirilmiş 10. Baskı, 

Ankara 2011 s. 223. 

46 GÜNEŞ, T., Türk Pozitif Hukukunda Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri, s. 91. 

47 ZABUNOĞLU, Y., K.,  İdare Hukuku (Cilt 1), Yetkin Yay.,  Ankara 2012,  s. 426. 

48 GÖZÜBÜYÜK, Ş., TAN, T.,  İdare Hukuku, C: 1, s. 111. 
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KAYA da, "İdarenin yerine getirmekle yükümlü olduğu görevler için, 

Anayasa ve kanunlara aykırı olmamak kaydıyla genel ve soyut kural koyma 

yetkisi"
50

 olarak tanımlamıştır.  

Yine GÖZLER de benzer bir şekilde, "idarenin düzenleme yetkisini, idarenin 

genel ve kişilik-dışı idari işlemler yapma yetkisi"
51

 olarak tanımlamıştır. 

C- Kuramsal Temelleri 

1- Genel Açıklama 

Kuvvetler ayrılığı kuramının ortaya çıkış noktası, yürütmenin tekelleşmesinin 

yol açtığı olumsuz yansımaları gidermekti
52

.  

Yürütme gücünü elinde bulunduranların tüm kamusal gücü ele geçirmeleri 

sonucunda oluşan siyasal düzende, kurala göre yönetim değil, yönetime göre kural 

koyma sistemi geçerliydi. Montesquieu'nun dediği gibi, kendisine yetki verilen her 

insan bu yetkiyi kötüye kullanmaya eğilimlidir; bir sınırla karşılaşıncaya kadar 

kötüye kullanmaya devam eder. Faziletin bile sınırlanmaya ihtiyacı vardır!  İktidarın 

kötüye kullanılmaması için, olayların düzeni gereğince, iktidarın bizzat iktidar 

                                                                                                                                          
49 KARAHANOĞULLARI, O., İdarenin Hukukla Kavranması: Yasallık ve İdari İşlemler (Yargı 

Kararlarına Dayalı Bir İnceleme), Turhan Kitabevi, Ankara 2011, s. 118. 

50 KAYA, C., İdarenin Takdir Yetkisi ve Yargısal Denetimi", XII Levha Yay. No: 27, İstanbul 

2011, s. 107. 

51 GÖZLER, K., İdare Hukuku, İkinci Baskı, C: I, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa Ekim 2009, s. 

1155. 

52 Kuvvetler ayrılığı prensibinin doğuş sebeplerine ilişkin olarak ayrıntı bilgi için bkz: AKİPEK, İ., 

"Kuvvetler Ayrılığı Nazariyesinin Doğmasında Amil Olan Fikirler", AÜHFD, Y: 1952, C:9, S:1-2, s. 

167-182.,  KUTLU, M., Kuvvetler Ayrılığı Temelleri-Gelişimi Hukuk Devletinin Kökenleri. 
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tarafından durdurulması gerekmektedir
53

. Bu sebeple, yürütme gücünün 

sınırlandırılması için, ayrı bir organ olarak yasama organının kurulması ve böylece 

bu organın kural ihdas etmesi suretiyle yürütmenin denetlenmesi amaçlanmaktaydı
54

.  

Yine de, kuvvetler ayrılığının en katı şekliyle uygulandığı devirlerden beri, 

Parlamenter Demokrasilerin her safhasında, yürütme organının düzenleme yetkisi 

tamamen elinden alınamamıştır
55

. Kaldı ki, yürütme ve yasama arasında bir 

karşılaştırma yapmak gerekirse, yürütme yasamadan çok daha eski ve güçlü 

olduğundan
56

, yürütmenin kaynağını çok eski devirlere dayanan yetkilerinin, yasama 

lehine törpülenmesi hiç kolay olmamıştır. 

Demokrasilerin doğuş döneminde belirgin özellikleri, yürütme organına karşı, 

yasamayı güçlendirme çabalarıdır
57

.  Bu çaba çerçevesinde, totaliter eğilimlere karşı 

tepki olarak Anayasalarda yasama yetkisinin devredilmezliği hüküm altına alınmışsa 

da, uygulamada çoğu zaman buna bir takım zorunluluklar nedeniyle tam olarak 

riayet edilememiştir
58

. 

                                                 
53 Montesquieu, (çev: F. BALDAŞ), De L’esprit des Lois (Kanunların Ruhu Üzerine), s. 169.     

54 KUTLU, M., Kuvvetler Ayrılığı Temelleri-Gelişimi Hukuk Devletinin Kökenleri,  s. 140-141. 

55 ÖZKOL, A., "Almanya'da Yürütme Organının Düzenleme yetkisi", AÜHFD, Y: 1969, C: 26, S:3-

4, s. 131.  

56 SOYASLAN, D., Yürütme Organının Suç ve Ceza Koyma Yetkisi, Kazancı Hukuk Yay., No: 

77, Ankara 1990,  s. 101., KUTLU, M., Kuvvetler Ayrılığı Temelleri-Gelişimi Hukuk Devletinin 

Kökenleri,  s. 141. 

57 Örneğin Fransa'da bu durum bariz bir şekilde görülmektedir. SERİM, E., "İngiltere'de Yürütme 

Organının Yasal Kararlar Çıkarma Yetkisi", ONAR ARMAĞANI, İstanbul Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Yay. ,No: 530, Fakülteler Matbaası, İstanbul 1977,  s. 811. 

58 ÖZKOL, A., "Almanya'da Yürütme Organının Düzenleme yetkisi", s.  131.  
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Ayrıca kuvvetler ayrılığı prensibinin de, günümüzde aynı önemi taşıdığı ve 

tartışılmaz bir gerçek olduğu da söylenemez. Yasama ve yürütme arasında, 

Montesquieu'nun sistemleştirdiği şekilde bir ayrım yapmak olası değildir. Zira 

modern devlet yönetimi, yasama ve yürütme arasında her geçen gün artan ve 

sıkılaşan bir işbirliğini gerekli kılmaktadır. Günümüzde, parlamenter rejimin, anlamı 

ve işleyişi bakımından "kuvvetler arasında denge sağlanması", "iktidarın, iktidarı 

durdurması", fikirlerine dayandığını söylemek gerçekçi olmaz. Bugünkü devlet 

yönetimi anlayışında, yürütme ve yasama organları arasında her geçen gün daha da 

fazla işbirliği ile ortak çalışma yapılmasını gerektirmektedir
59

. Hatta çağdaş 

parlamentarizm, yürütme organının gitgide yasama alanında daha aktif bir rol alması 

yönünde gelişmektedir
60

.  

"Ulusal egemenlik mitinden aldığı destekle genel iradenin tek temsilcisi 

konumuna yerleşen yasama organının 'düzenleme' gibi toplumsal yaşama 

müdahalenin en etkili biçimlerinden birini kendi tekelinde tutmak istemesi 

karşısında; bu demokratik meşruiyet dayanağından yoksun olduğu halde, gerek 

köken, gerek yöneldiği amaç bakımından yasamadan çok da farklı olmayan yürütme 

ya da idarenin neredeyse doğal bir yönelimle, kural koyma faaliyetinden kendisine 

ayrılan mütevazi payı büyütme çabası içine girdiği görülmektedir"
61

. 

                                                 
59 KUZU, B., Türk Anayasa Hukukunda Kanun Hükmünde Kararnameler, Üçdal Neşriyat, 

İstanbul 1985, s. 89.  

60 KAPANİ, M., Kamu Hürriyetleri, Yedinci Baskı (Tıpkı Basım), Yetkin Yay., Ankara 1993, s. 

285-286.  

61 ÖZTÜRK, B., Fransız ve Türk Hukukunda İdarenin Düzenleme Yetkisinin Kapsamı,  s. 15.  
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Nitekim konuya, pozitif hukukumuz çerçevesinden bakıldığında da, aynı 

manzara ile karşılaşılmaktadır. Örneğin, 1982 Anayasası'nın "Yürütme yetkisi ve 

görevi" başlıklı 8. maddesinde, yürütmenin görev yanında yetki olarak da 

düzenlenmesi, madde metnin gerekçesinde, yürütmenin önemi ve katı kuvvetler 

ayrılığı prensibindeki yasama üstünlüğünün artık tarih sahnesinde kalan, günümüz 

modern devletinde ise yeri olmayan bir devlet yönetim şekli olduğu ifade edilerek, 

her iki erkin de devlet faaliyetlerinin düzenlenmesinde eşitlik ve denklik içinde 

işbirliği yapmaları gerektiği ifade edilmiştir
62

.  

Öte yandan, ekonomik sosyal problemlerin griftliği, değişkenliği, milli 

güvenliği tehdit eden iç ve dış etkenler, yürütme organının üstün yetkilerle 

donatılmasını hem mazur hem de zorunlu kıldığı iddia edile gelmiştir
63

.  Bunlara 

                                                 
62 1982 Anayasası'nın 8. maddesinin gerekçesinde, "1961 Anayasası düzenlenirken, Türkiye'mizde, 

fert hak ve özgürlükleri için tehlikelerin devamlı suretle yürütme kuvvetinden geldiği 

gözlemlenmiştir. Esasen modern çağlarda, 1215 Magna Carta 'sından beri, ferdin, Devlet başkanının 

sultasından kurutulup özgür olabilmek için yaptığı mücadelede hedef daima yürütme kuvveti 

olmuştur. Fert, yürütme kuvvetinin yetkilerini birer birer kopararak, onu mümkün olduğu ölçüde 

yetkisiz kılmak istemiştir. Bundan dolayı da bütün hukuk düzeni , Devlet başkanına ve yürütme 

kuvvetine karşı bir mücadele şeklinde gelişmiştir. 1961 Anayasası, bu felsefeye sadık kalarak 

yürütmeyi Devletin yönetiminde, bütün faaliyetlerinde yasama kuvvetine bağlı, yasamaya tabi bir 

kuvvet olarak düzenlenmiş idi. Halbuki modern hayatta yürütme kuvveti, Devletin beyni, hareket 

gücünün kaynaklandığı motorudur. Bundan dolayıdır ki, 1961 ila 1980 arasındaki devrede, karar 

almak kudretinden yoksun hükümler görülmüştür. İşte bu duruma son vermek için, yürütme yasamaya 

tabi bir organ olmaktan çıkarılmış, her iki kuvvetin Devlet faaliyetlerinin düzenlenmesinde eşitlik ve 

denklik içerisinde işbirliği yapmalarını öngören parlamenter hükümet sistemi bütün gerekleriyle 

uygulamaya konmuştur. Bu nedenle, yürütme, 1961 Anayasasında olduğu gibi, bir görev olmaktan 

çıkartılmış, gerekli yetkilere sahip ve kanunların kendisine verdiği görevleri yerine getiren bir kuvvet 

olarak düzenlenmiştir" ifadelerin yer verilmektedir. İZGİ, Ö., GÖREN, Z., Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasasının Yorumu, Madde gerekçeleri, Anayasa Mahkemesinin Kararları, Bilimsel 

Görüşler, C:1, s. 96. 

63 ÖZKOL, A., "Almanya'da Yürütme Organının Düzenleme yetkisi", s.  131. 
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göre, eğer parlamento tüm düzenleyici işlemleri, kendi yapacak olsaydı, gece gündüz 

devamlı suretle çalışması gerekecekti. Ayrıca çoğu zaman bu işlemler teknik 

konularla ilgili olduğu için parlamentoların bu konuda yeterli olamayacaktı. Zira 

yürütme teşkilatı, bu konuda yasamadan daha üstün bir konumdadır
64

.    

Yürütme organına düzenleme yetkisinin tanınması konusunda, ileri sürülen 

hukuk dışı bu gerekçeler büyük ölçüde doğrudur ve yürütmenin düzenleme 

yetkisinin doğuşunu bir yönden açıklayabilir. Ancak bütün bunlar, düzenleme 

yetkisinin kuramsal temellerini, kaynağını ve hukuki mahiyetini açıklamaktan 

acizdir.  Bütün bunlar, siyasi açıdan olması gerekeni ifade eden, lege ferenda (olması 

gereken) meselelerdir
65

.  

Bu bölümde, düzenleme yetkisinin kuramsal temelleri üzerinde durulacaktır. 

Dolayısıyla burada asıl olan pragmatik bir takım gerekçelerle değil, hukuki 

temellerle konu açıklanmaya çalışmaktır. Ancak kısaca, birçok yazarın pragmatik ve 

siyasi sebeplerle düzenleme yetkisini açıklayan görüşleri, düzenleme yetkisinin 

hukuk dışı gerekçeleri başlığı adı altında ayrıca incelenecektir. 

2- Düzenleme Yetkisinin Hukuk Dışı Gerekçeleri 

 Yürütme organları ve idareler kendilerine bırakılan düzenleme yetkisini, 

sürekli genişletmek eğilimindedirler
66

. Söz konusu bu eğilim ise, büyük ölçüde, 

pragmatik, siyasi (hukuk dışı) nedenlerden doğmaktadır. 

                                                 
64 GÜNEŞ, T., Türk Pozitif Hukukunda Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri, s. 52. 

65 GÜNEŞ, T., Türk Pozitif Hukukunda Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri, s. 52. 

66 ÇUBUKÇU, Y., Z., "Yürütme Organının ve İdarenin Düzenleme Alanındaki Yetkisi", s. 7. 
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Devlet hayatının pratik zorunlulukları, yürütmenin ve idarenin düzenleyici 

işlemler yapmasını zaruri kılmaktadır. Zira modern sosyal devlet; karmaşıklaşarak, 

uzmanlaşmış ve çok geniş alanlara yayılmıştır.  Bu itibarla, sosyal ve müdahaleci 

devlet anlayışındaki modern devlet hayatının tüm genel, objektif, kişilik dışı hukuk 

kurallarının yasama tarafından konulmasını savunmak olası değildir
67

. 

Bilindiği üzere, yasamanın gerek hantal yapısı, gerek ağır işleyişi karşısında, 

kamu hizmetlerinin çabuk ve teknik nitelikteki oluşu ayrıntılı düzenleme yapılmasını 

ve bu düzenleme yetkisinin bu hizmetleri yürüten yürütme organına (İdareye) 

bırakmayı gerektirmiştir. Kaldı ki, siyasi organ niteliğindeki parlamentodan, idarenin 

geniş faaliyet alanının değişken ve teknik ihtiyaçlarını karşılaması beklenemez
68

.  

Çağımızın baş döndürücü bir hızla gelişmekte bulunan bilim ve tekniğinin 

oluşturduğu sorunları izlemek ve çareler bulmak için süratle kararlar alabilecek üstün 

nitelikli organlara ihtiyaç vardır. Bu organların çağımızın girift problemlerini 

derinliğine nüfuz edebilmesinin lüzumu, yüzlerce milletvekilinden oluşan 

parlamentoları, elinde çok büyük imkanları bulunan  hükümetlere nazaran 

dezavantajlı kılmaktadır
69

.  Parlamentoların teknik gelişmeler karşısında, bu denli 

etkisiz kalmalarının nedeni, düzenleyici konuların gittikçe daha karışık bir hal alması 

                                                 
67 ÖZBUDUN, E., Türk Anayasa Hukuku , s. 229. 

68  YÜZBAŞIOĞLU, N., 1982 Anayasası ve Anayasa Mahkemesi Kararlarına Göre Türkiye'de 

Kanun Hükmünde Kararnameler Rejimi, İstanbul 1996, s.  20. 

69  ÖZKOL, A., "Çağdaş Parlamenter Demokrasilerde Kuvvetli İcra Eğilimi", ÖZKOL, A., "Çağdaş 

Parlamenter Demokrasilerde Kuvvetli İcra Eğilimi", AÜHFD, Y: 1969, C: 26, S:1-2,  s. 49.  
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ve bunun sonucu olarak da meclislerin yeteneğini aşması, uzmanlık isteyen bir konu 

arz etmesidir
70

. 

Ayrıca olağanüstü durumlarda (savaş, ayaklanma, buhran gibi ülke 

güvenliğini ve ekonomisini esaslı şekilde sarsan durumlar), yürütme organları 

normal zamanlara göre çok daha tesirli ve geniş alanlı yetkiler kullanmaktadırlar. 

Böylesine durumlarda ise, yasamaya nazaran hızlı karar alan bir organa ihtiyaç 

duyulmuştur. Bu nedenle de, kriz durumları için, hızlı ve kesin kararlar alınması 

ihtiyacının gereği olarak, yürütmenin düzenleme yetkisi, yasama aleyhine 

genişlemiştir
71

.  Ancak elbette olağanüstü hal ve şartların neler olduğu ve nasıl 

düzenlemelere cevaz verileceği Anayasa'da düzenlenmelidir
72

.  Her hukuk sisteminin 

kriz dönemleri için ayrı bir hukuk düzeni vardır. Bu kriz dönemlerinde, anayasa 

tarafından tanınan temel hak ve özgürlükler, yine anayasanın verdiği yetki uyarınca 

kısıtlanabilir; hukukun genel prensipleri yumuşatılabilir
73

. 

Olağanüstü dönemlerde, yürütme organının istisna yetkilerle donatılması bir 

zarurettir. Nitekim hemen hemen tüm ülkelerde bu duruma rastlanmaktadır. Bu 

                                                 
70 KUZU, B., Anayasa Hukukumuzda Yürütme Organının Düzenleyici İşlem Yapma Yetkisi ve 

Güçlendirilmesi Eğilimi, s. 85.  

71  ÖZKOL, A., "Çağdaş Parlamenter Demokrasilerde Kuvvetli İcra Eğilimi", s. 50-53. 

72 KUZU, B., Anayasa Hukukumuzda Yürütme Organının Düzenleyici İşlem Yapma Yetkisi ve 

Güçlendirilmesi Eğilimi, s. 91.  

73 , ÖZGÜVEN, A., V., Türk Vergi Hukukunda Geriye Yürümezlik İlkesi, Maliye ve Hukuk Yay., 

Ankara 2007, s. 99. 
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durum sonucu olarak, yürütmenin düzenleme yetkisi de yasama aleyhine 

genişlemekte ve bu durum olağan dönemlere de mental olarak yansımaktadır
74

. 

Modern devlette, devletin ekonomiye müdahalesi, yasama ile yürütme 

arasında düzenleme yetkisi açısından büyük etkiler doğurmuştur. Zira günü gününe 

izlenmesi ve hızla çözülmesi gereken ve bünyeleri itibariyle çok karışık olan 

ekonomik sorunları, ağır işleyen ve prosedürü fazla olan kanunlarla düzenlemek 

oldukça güçtür. Ekonomik alanların teknik nitelikli tedbirler düzenlemesi gereği, öte 

tarafta da planlama faaliyetine parlamentonun pek az etki ederek ancak önüne gelen 

son şekle evet veya hayır diyebilmesi, yasamayı düzenleme yetkisi açısından geri 

plana itmiştir
75

.   

Hukuk dışı olarak adlandırdığımız ve düzenleme yetkisinin asıl kaynağını ve 

kuramsal temellerini tam olarak açıklamaktan aciz bu saikler, 1961 Anayasası'nda 

yapılan yürütme organı lehine düzenlemeler ile 1982 Anayasası'nın 1961 

Anayasası'nda olmayan birçok kurumun getirilmesinde de gerekçe olarak 

gösterilmiştir
76

. Nitekim 1982 Anayasasının 8. maddesinde yürütmenin görev 

                                                 
74 KUZU, B., Anayasa Hukukumuzda Yürütme Organının Düzenleyici İşlem Yapma Yetkisi ve 

Güçlendirilmesi Eğilimi,  s. 98-99.,  ÖZKOL, A., "Çağdaş Parlamenter Demokrasilerde Kuvvetli 

İcra Eğilimi", s. 53.  

75 ÖZKOL, A., "Çağdaş Parlamenter Demokrasilerde Kuvvetli İcra Eğilimi", s. 53.  

76 Nitekim,  Orgenaral Kenan Evren, yeni Anayasa'nın halka tanıtım konuşmalarının birinde bu 

konuya değinerek, "...devletin ve günlük hayatın bütün yükünü sırtında taşıyan yürütmenin, arz ettiği, 

bütün hayati ehemmiyetine rağmen, arka plana itilmiş ve işlemez hale gelmiş olup, 1961 

Anayasası'nın belki en büyük ve tasdik kabul etmez zaafını teşkil etmiştir. 12 Mart'ta yapılan ve 

belirtildiği gibi, yarısından fazla bir hacme varan değişikliklere rağmen, yürütme organının ve 

yetkilerinin zaafı sürüp gitmiştir". (Akt: ASLAN, Z., "1982 Anayasasında Yürütme Organının 

Düzenleyici İşlem Yapma Yetkisinin Niteliği", Argumentum, Nisan 1991, C:1, S: 9, s. 136.  
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yanında yetki olarak da düzenlenmesi, madde metninin gerekçesinde benzer 

ifadelerle açıklanmıştır
77

.     

3- Kuramsal Temelleri Üzerine Teoriler  ve Düzenleme Yetkisinin Kaynağı 

a- Pozitif Hukuktaki Dayanağı 

aa- Anayasal Dayanak 

İdarenin düzenleme yetkisinin kaynağı konusunda, pozitif hukukumuza 

bakıldığında sorunun çok da çetrefil bir yönü bulunmadığı sanılabilir. Nitekim 1982 

Anayasası'nda yürütmenin düzenleme yetkisi doğrudan Anayasa'dan kaynaklanmakta 

olup, Anayasa'ya göre (1924 ve 1961 Anayasaları için de aynı şey söylenebilir.) 

yürütmenin düzenleme yetkisi tartışma götürmeyecek kadar açıktır. Nitekim 1982 

Anayasası'nda, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmelik açıkça 

düzenlenmiş ve bunların ihdası yürütme organının yetkili makamlarına verilmiştir. O 

halde, düzenleme yetkisinin kaynağı pozitif hukuk açısından bizzat Anayasa'dır 

denilebilir
78

. 

Ancak aynı zamanda, Anayasa'nın "Yasama Yetkisi" başlıklı 7. maddesinde,   

"Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki 

devredilemez"  hükmüne yer vermekte ve yine Anayasa'nın "Yürütme Yetkisi ve 

Görevi" başlıklı 8. maddesinde de, " Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve 

Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve 

yerine getirilir" hükmü yer almaktadır. 

                                                 
77 Bkz: Dp: 62, s. 18.  

78 GÖZLER, K., Türk Anayasa Hukuku Dersleri,  s. 624. 
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Anayasa'nın 7. ve 8. maddeleri çerçevesinde konuya işlevsel yaklaşım 

ışığında bakıldığında, genel soyut kuralların konulması yasama işlevi ve bu 

kuralların somut durumlara uygulanması ise yürütme işlevi olduğundan, bizatihi 

Anayasa'dan hareketle düzenleme yetkisine kaynak bulmak zorlaşacaktır. Bu itibarla, 

işlevsel yaklaşımla, pozitif hukukun bağdaştırılması oldukça güçtür
79

. 

Dolayısıyla, "Anayasa'da düzenleme yetkisine dair bir hüküm olmasa dahi, 

bizatihi idarenin, idare fonksiyonundan dolayı bir düzenleme yetkisi var mıdır?" 

"İdare, Anayasa'da zikredilenlerden başka adsız düzenleyici işlemleri, yapabilme 

yetkisini nereden almaktadır?" gibi soruların cevaplarını Anayasal metinde bulmak 

ve düzenleme yetkisinin kuramsal temeli açısından Anayasal metnin kafi olduğunu 

söylemek mümkün değildir
80

. 

bb- Yasal Dayanak 

Bilindiği gibi yasama organın asli düzenleme yetkisi vardır. Yasama, bir alanı 

doğrudan doğruya düzenleyebilir. O alanın daha önce Anayasa'da düzenlenme şartı 

da bulunmamakta olup, yasama, Anayasa'ya aykırı olmamak şartıyla her konuda 

düzenleme yetkisine sahiptir. Bu anlamda yasama, asli ve ilk-el düzenleme yetkisine 

sahiptir
81

. 

Ancak yasama organı  bir alanı doğrudan doğruya yasa ile düzenlemek 

yerine, bu alandaki temel ilkeleri, amaçları ve bunlara bağlantılı olarak asıl öğeleri, 

yasada belirtip, ayrıntılar konusunda, ihdas edeceği bir kanunla, idareye temel 

                                                 
79 ÖZTÜRK, B., Fransız ve Türk Hukukunda İdarenin Düzenleme Yetkisinin Kapsamı,  s. 72.  

80 ÖZBUDUN, E., Türk Anayasa Hukuku , s. 229., GÖZLER, K., Türk Anayasa Hukuku 

Dersleri, s. 624. 

81 GÖZLER, K., İdare Hukuku, C: I, s. 1166.  
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ilkelerin ayrıntılarını düzenlenme yetkisi verebilir
82

. Hatta, yasama herhangi bir 

konuda hiçbir düzenleme yapmayıp, o alanın düzenlenmesini, kanunla idareye 

bırakabilir. Bu durum, işlevsel bir yaklaşımla konuya bakıldığında, yukarıda da ifade 

edildiği gibi, Anayasa'nın 7. maddesi ile tezat oluşturduğu düşünülebilir. Ancak 7. 

maddede, devredilmesi yasaklanan şeyin işlevsel-maddi ölçüte göre değil de, uzvi-

şekli ölçüte göre yasama faaliyeti olduğu, yani Anayasa'nın 87. maddesindeki yasa 

yapma yetkisi olduğu ifade edilirse, yasa ile düzenleme yetkisinin idareye tanıması 

Anayasa'nın 7. maddesine aykırı olmaz. Zira bu durumda, devredilen yetki yasama 

yetkisi değil; düzenleme yetkisidir
83

. 1924, 1961 ve 1982 Anayasalarında yürütme 

organının düzenleyici işlemler yapma yetkisi bulunduğu, yani genel, soyut, objektif, 

kişilik dışı hukuk kuralları koymaya yetkili olduğu konusunda şüphe 

bulunmamaktadır.  

Kaldı ki, mezkur anayasalarda böyle bir hüküm olmasaydı bile, tüm genel, 

objektif ve soyut hukuk kurallarının yasama organı tarafından konulabileceğini 

savunmak mümkün değildir
84

.  

Ayrıca bu durum, 1982 Anayasasının "İdarenin Bütünlüğü  ve Kamu Tüzel 

Kişiliği" başlıklı 123. maddesine de aykırılık oluşturmaz. Bilindiği üzere, söz konusu 

                                                 
82 GÖZLER, K. ,İdare Hukuku, C: I, s. 1157.,  ZABUNOĞLU, Y., K., İdare Hukuku (Cilt 1),  s. 

427. ÖZBUDUN, E., Türk Anayasa Hukuku , s. 191, TANÖR, B., YÜZBAŞIOĞLU, N., 1982 

Anayasına Göre Türk Anayasa Hukuku (Son Değişikliklere Göre), 7. Bası, Beta Yay.,  İstanbul 

2005, s. 256. 

83 "Düzenleme yetkisi ile konulan normlar, normlar hiyerarşisinde kanun düzeyinde yer almadıkça, 

idarenin düzenleme yetkisi yasama yetkisi olarak görülemez. Dolayısıyla yasama organının idareye 

düzenleme yetkisi vermesi, yasama yetkisinin devri anlamına gelmez". GÖZLER, K., İdare Hukuku, 

C: I, s. 1157. 

84 ÖZBUDUN, E., Türk Anayasa Hukuku , s. 193. 
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maddede, "İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir" 

hükmüne yer verilmiştir. Bu sadece, idarenin asli bir düzenleme yetkisi olmadığı 

konusunda, gerekçe oluşturabilir
85

. Yoksa idarenin kanuniliği ilkesi çerçevesinde, 

yasa ile idareye düzenleme yetkisi verilemeyeceği anlamına gelmez. 

Nitekim, idarenin kanunilik ilkesindeki, kanun mefhumunun dar anlamda, 

bizatihi yasama organının ihdas ettiği norm (şekli kriter) olarak değil de, geniş 

anlamda hangi organ tarafından ihdas edilirse edilsin (maddi kriter) genel soyut 

içerik taşıması dikkate alınarak bir betimleme yapıldığında, idarenin iki türlü 

kaynağından söz edilebilir. Bunlardan ilki, idarenin düzenlenmesinde rol sahibi 

olmadığı, iradesi dışındaki (yasama organınca ihdas edilen) normlardır. İkincisi ise, 

idarenin bizatihi kendi koyduğu kurallardır. İşte bunlar; kanun hükmünde kararname, 

tüzük, yönetmelik, bakanlar kurulu kararları ve idarenin diğer düzenleyici 

işlemleridir
86

.  

Anayasa Mahkemesi de, hem 1982, hem de 1961 Anayasası döneminde 

vermiş olduğu kararların ekseriyetinde, yasa ile her konunun tüm kapsam ve 

ayrıntıları ile düzenlenemeyeceği; bu itibarla kanunda çerçevesi çizilerek, kanun 

vasıtasıyla yürütme organına tamamlayıcı nitelikte düzenleme yapma yetkisi 

                                                 
85 GÜNDAY, M., İdare Hukuku, Güncellenmiş ve gözden geçirilmiş 10. Baskı, s. 226-227., 

GÜNDÜZ, F., E., "Yürütmenin Düzenleyici İşlemleri ve Yargısal Denetimleri", Yrd. Doç. Dr. 

İbrahim ONGÜN'e Armağan, GÜHFD, Haziran-Aralık 2007, C:XI, S: 1-2, s. 756. 

86 EROĞLU, H., İdare Hukuku Dersleri Genel Esaslar, İdari Teşkilat ve İdarenin Denetlenmesi, 

Sevinç Matbaası, Ankara 1972, s. 
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verilebileceği; başka bir anlatımla düzenleme yetkisinin kaynağının bizzat yasa 

olabileceği ifade edilmektedir
87

.     

Kanunların verdiği yetki çerçevesinde, kanunların uygulanabilmesi için idare, 

düzenleme yetkisini kullanır. Kanunlar, genel kurallar içerdiğinden bunların özel 

durumlara uygulanabilmesi için daha özel ve somut, ayrıntılı düzenleyici işlemlere 

ihtiyaç vardır
88

.   

Mevzuata bakıldığında, yasama organının sıklıkla genel çerçeveyi çizdikten 

sonra, ayrıntılar konusunda, düzenleme yetkisini idareye bıraktığını 

gözlemlemekteyiz. Hatta çalışmanın ikinci bölümde inceleneceği üzere, ülke 

pratiğimize bakıldığında, yasamanın münhasıran düzenleme alanına ilişkin konularda 

da yetki devirlerine oldukça sık rastlamaktayız. Özellikle, vergi yasalarında, sıklıkla 

                                                 
87 Örneğin, 1982 Anayasası döneminde verilen bir kararda," "yasa ile her konuyu bütün kapsam ve 

ayrıntılarıyla düzenlemenin olanaklı  bulunmadığı durumlarda çerçevesi çizilerek bu sınırlar içinde 

kalmak koşuluyla uygulamaya ilişkin konularda yürütme organına açıklayıcı ve tamamlayıcı nitelikte 

düzenleyici işlem yapma yetkisi verilebilir" denilmiştir (AYM, 16.01.2003 gün,  E. 2001/36, K. 

2003/3). (RG: 21.11.2003, 25296). Yine 1961 Anayasası döneminde verilmiş, bir başka kararda da, 

"Yasama organı herhangi bir sahayı, Anayasa'ya uygun olmak şartıyla düzenleyebilir. Bu 

düzenlemede, bütün ihtimaller gözönünde bulundurularak tefferuata ait hükümler de tesbit etmek 

yetkisine haiz ise de; zamanın gereklerine göre sık sık tedbirler alınmasına veya alınan tedbirlerin 

kullanılmasına ve yerine göre tekrar konulmasına lüzum görülen hallerde, yasama organının yapısı 

bakımından ağır işlemesi ve günlük olayları izleyerek zamanında tedbirlerin alınması güçlüğü 

karşısında, esaslı hükümleri tesbit ettikten sonra , ihtisasa ve idare tekniğine taalluk eden hususların 

düzenlenmesi için hükümetin görevlendirilmesi de yasama yetkisini kullanmaktan başka bir şey 

değildir"(AYM, 28.3.1963 gün,  E. 1963/4, K. 1963/71). (AMKD, S:1, s. 165), (Nkl: 

YÜZBAŞIOĞLU, N., 1982 Anayasası ve Anayasa Mahkemesi Kararlarına Göre Türkiye'de 

Kanun Hükmünde Kararnameler Rejimi, s.  20.).  

88 TEZİÇ, E., Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), Gözden Geçirilmiş ve Güncelleştirilmiş Üçüncü 

Baskı,  Beta Yay., İstanbul 1996, s. 356.   
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bu yöntem kullanılmakta ve kimi zaman bu durum hem verginin yasallığı
89

, hem de 

suç ve cezaların yasallığı
90

 ilkelerine aykırılık teşkil etmektedir. Öyle ki, bir klişe 

halini alan “Maliye Bakanlığı usul ve esasları tespit etmeye, belirlemeye yetkilidir” 

ibaresi, VUK'ta 44
91

, GVK'da 26
92

, KDVK'da 31
93

, ÖTV'de 13
94

, KVK'da 8
95

, 

                                                 
89 Örneğin KDVK'nın 31.03.2013 tarihinde  6288 sayılı Kanun'un 1. maddesiyle eklenen geçici 29. 

maddenin sonunda ve aynı kanunun 13. maddesinin ğ bendine 5228 sayılı Kanun'un 14. maddesiyle 

eklenen şu ifadeler yer almaktadır:"Maliye Bakanlığı, istisna kapsamına girecek teslim ve hizmetleri 

tanımlamaya, istisna ve iadeye ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir." Yasadaki yetki devrine 

ilişkin bu ifadeler, usul ve esasların ötesinde istisna kapsamına girecek teslim ve hizmetlerin 

tanımlanmasını da içermektedir. Söz konusu yetki, nelerin istisna kapsamına gireceğini 

belirlemektedir. Bu durum ise, vergilerin yasallığını düzenleyen Anayasa'nın 73. maddesine açıkça 

aykırılık teşkil etmektedir. GÖKER, C., Yürütme ve Yargı Organlarının İlişkileri Açısından 

Katma Değer Vergisinin Konusu, Seçkin Yay., Ankara Nisan 2013, s. 59-60.  

90 Bu konuda örnekler ve açıklamaları için üçüncü bölüme bkz: 204 vd.  

91 213 sayılı VUK'un; 5, 8, 11, 28, 72, 107A, mük 115, 120, 140 (İki kez), 153A(Üç kez), 175, (İki 

kez), mük 227, mük 242(Dokuz kez), mük 257(Sekiz kez), 290, 291, 298(İki kez), 352A, 353(İki 

kez), mük 355, Ek 1, 413. maddelerinde söz konusu ibareler bulunmaktadır.  

92 193 sayılı GVK'nın; 9, 19, 32, 40, 41(İki kez), 46, 63, 88, 89(Üç kez), mük 111, Geçici 13, Geçici 

14, Geçici 35, Geçici 39, Geçici 46, Geçici 48, Geçici 69, Geçici 70, Geçici 72, Geçici 77, Geçici 80, 

Geçici 82, Geçici 85. maddelerinde, Maliye Bakanlığı'na düzenleme yetkisi verilmiştir. 

93 3065 sayılı KDVK'nın; 8, 11(İki kez), 13, 14, 15, 17(Üç kez), 29((iki kez), 33, 40, 46, 49, 50, 

Geçici 2(İki kez), Geçici 19, Geçici 20, Geçici 22, Geçici 23, Geçici 24, Geçici 25, Geçici 26, Geçici 

27, Geçici 29, Geçici 30, Geçici 31, Geçici 32, Geçici 16. maddelerinde, Maliye Bakanlığı'na 

düzenleme yetkisi verilmiştir. 

94 4760 sayılı ÖTV'nin; 5, 7A, 10, 12(Üç kez), 14(Üç kez), 15, Geçici 1, Geçici 3, Geçici 5. 

maddelerinde, Maliye Bakanlığı'na düzenleme yetkisi verilmiştir. 

95 5520 sayılı KVK'nın; 5A(İki kez), 10(İki kez),11, 32A, Geçici 4, Geçici 5. maddelerinde, Maliye 

Bakanlığı'na düzenleme yetkisi verilmiştir. 
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AATUHK'da 6
96

, BGK'da 5
97

, EVK'da 5
98

, 3100 sayılı Yasa'da 5
99

 DVK'da 3
100

, 

MTVK'da 2
101

 ve nihayet GİVK'da da 2
102

 kez  tekrarlanmaktadır.       

Bu itibarla, düzenleme yetkisinin kaynağını, Anayasa'dan başka yasa da 

oluşturabilir. Yasama organı çıkaracağı bir kanunla bir alanda düzenleme yetkisi 

kısmen veya tamamen idareye bırakabilir
103

. 

b- Kuramsal Temeli Üzerine Teoriler 

aa- Genel Olarak 

Yürütme organın ve/veya idarenin düzenleme yetkisinin pozitif hukuk 

açısından kaynağının, Anayasa ve Anayasa'ya aykırı olmayan kanunlar olarak 

                                                 
96 6183 sayılı AATUHK'nun; 22A, 77, 79, 88, 107 ve Ek 1. maddelerinde, Maliye Bakanlığı'na 

düzenleme yetkisi verilmiştir. 

97 2464 sayılı BGK'nın; 21, mük 44, 94, 96 ve Geçici 6. maddelerinde, Maliye Bakanlığı'na 

düzenleme yetkisi verilmiştir. 

98  1319 sayılı EVK'nın; 8, 31, 41, Geçici 20 ve Geçici 22. maddelerinde, Maliye Bakanlığı'na 

düzenleme yetkisi verilmiştir. 

99 3100 sayılı Yasa'nın; 7, mük 8, mük 8, 9 ve 10(İki kez).  maddelerinde, Maliye Bakanlığı'na 

düzenleme yetkisi verilmiştir. 

100 488 sayılı DVK'nın Ek 2, 18 ve 22. maddelerinde, Maliye Bakanlığı'na düzenleme yetkisi 

verilmiştir. 

101 197 sayılı MTVK'nın; Geçici 4 ve 5. maddelerinde, Maliye Bakanlığı'na düzenleme yetkisi 

verilmiştir. 

102 6802 sayılı GİVK'nın; 31 ve 39. maddelerinde, Maliye Bakanlığı'na düzenleme yetkisi verilmiştir. 

103 Nitekim, "TBMM, Anayasa'da düzenlenmemiş olan kurum, kurul  ve tüzel kişiler kurmakta ve 

bunlara düzenleme yetkisi vermektedir. Bunların en bilinen örnekleri bağımsız idari otoritelerdir. 

Sermaye Piyasası Kurulu, RTÜK, Rekabet Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu gibi 

bağımsız idari otoritelerinin hepsinin düzenleme yetkisi vardır ve bu kurulların düzenleme yetkisi 

Anayasa'dan değil, kanunlardan kaynaklanmaktadır".  GÖZLER, K. ,İdare Hukuku, C: I, s. 1157. 
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belirlenmesi, bu yetkinin kuramsal temelleri üzerinde araştırma yapılmasını 

engellememektedir.  

Zira Anayasa ve yasalar dahilinde yapılan bu tespitler sadece pozitif hukuku 

kapsamakta ve pozitif hukuk ise, tam anlamıyla konuya açıklık getirememektedir. 

Dolayısıyla pozitif hukuk açısından, Anayasa ve Anayasa'ya aykırı olmayan 

kanunlar, düzenleme yetkisinin kaynağı olabilirken, bu yetkinin teorik düzeyde 

mahiyetini açıklamaktan uzaktır. Anayasa'da adları zikredilmemiş birçok adsız 

düzenleyici işlemin, idarece ihdas edilebiliyor olması ve herhangi bir yasanın, 

herhangi bir konuda düzenleme yetkisi vermeden de bir kısım düzenlemelerin 

idarece yapılabiliyor olması, konunun teorik düzeyde izahını gerektirmektedir.  

GÖZLER'in de sorduğu gibi, "Acaba, Anayasa veya kanun, bir idari makama, 

belli bir konuda düzenleme yetkisi vermemiş ise, o makamın düzenleme yetkisi yok 

mudur? O makam düzenleyici işlem yapamaz mı
104

"? 

Yürütmenin düzenleme yetkisinin sadece Anayasa normlarından doğmadığı 

yolunda gösterilebilecek en büyük kanıtlardan biri, gerek 1924, gerek 1961, gerekse 

1982  Anayasaları döneminde, Anayasa'da açıkça düzenlenenlerden başka 

düzenleyici işlemlerin de yapılmış olması ve bu uygulamanın gerek doktrinde, 

gerekse Anayasa Mahkemesi kararlarında Anayasa'ya aykırı görülmemiş 

olmasıdır
105

. 

                                                 
104 GÖZLER, K. ,İdare Hukuku, C: I, s. 1157. 

105 Buna örnek olarak, 1924 Anayasası sadece tüzükleri düzenlemişken, bu dönemde yönetmelikler ve 

kural-kararnameler de yapılmış ve bunların Anayasa'ya aykırı oldukları ileri sürülmemiştir. 

ÖZBUDUN, E., Türk Anayasa Hukuku , s. 230. 
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Ancak yürütme ve idarenin düzenleme yetkisinin kaynağı ve kapsamı kamu 

hukuku doktrininde (özellikle 1924 Anayasası döneminde)
106

 ve yargı kararlarında 

çokça tartışılmış  ve halen de tartışıla gelen oldukça girift bir konudur
107

. Bu itibarla, 

düzenleme yetkisinin kuramsal temelleri ve mahiyeti konusunda, hem Türk Hukuk 

doktrininde, hem de başta Fransız Hukuk doktrininde olmak üzere kıta avrupası 

hukuk sistemlerinde birçok görüş ileri sürülmüştür.  

Söz konusu görüşleri düzenleme yetkisinin mahiyeti çerçevesinde, genel 

olarak ikiye ayırabiliriz.  İlk olarak düzenleme yetkisinin yasama işlevinin bir parçası 

olarak,  yasama yetkisinin yürütmeye devri (delegasyon teorisi), diğeri ise yasama 

yetkisinin devrinin kabul edilmediği; aksine düzenleme yetkisinin idari işlevin 

niteliğinden kaynaklandığı ve dolayısıyla düzenleme yetkisini idari işleve ithal eden 

bir açıklama ile düzenleme yetkisini yürütmenin yetkisi dahilinde gören görüştür
108

.  

Bu bölümde, temelde bu iki görüş, bir kısım alt ayrımlar göz önüne alınarak 

diğer görüşlerle birlikte sistematik bir şekilde incelenecektir. 

Ancak öncelikle düzenleme yetkisine temel oluşturan bu teorilerin kaynağını, 

Almanya ve Fransa Hukuklarında araştırmak gerekmekte fayda vardır. Zira söz 

konusu teorilerin doğuşu Alman ve Fransa doktrinindeki görüşler ışığında olmuştur.  

                                                 
106 Zira 1924 Anayasası'nda nizamnameler (tüzükler) hakkında düzenleme bulunmasına karşın,  

talimatnameler (yönetmelikler) hakkında açık bir düzenleme bulunmayışı, düzenleme yetkisinin 

kaynağı sorununu doğrudan yönetmeliklerin hukuki meşruiyeti ile bağlantılı hale getirmiştir. Bu 

bağlamda, doktirnde düzenleme yetkisinin kaynağını araştırma ve temelini yürütme yetkisi ile 

açıklamaya yöneltmiştir. AKBULUT, E., Türk İdare Hukukunda Kanuni İdare İlkesi,  s. 67-68.   

107 TAN, T., "Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Yürütmenin Düzenleme Yetkisi", s. 203. 

108 ÖZTÜRK, B., Fransız ve Türk Hukukunda İdarenin Düzenleme Yetkisinin Kapsamı,  s. 71-

110. 
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bb- Almanya ve Fransa Hukukunda Düzenleme Yetkisinin Temelleri 

Fransa ve Almanya'da idarenin düzenleme yetkisinin varlığı her zaman kabul 

edilmiştir
109

. Ancak tarihsel süreçte değişen koşullara göre söz konusu yetki 

konusunda daralma ve genişlemeler meydana gelmiştir. 

aaa- Alman Hukukunda Düzenleme Yetkisinin Temeli 

 Her ülkede olduğu gibi Almanya'da da, idarenin düzenleme yetkisi, tarihsel 

süreçte değişen siyasal şartlara göre, zaman zaman genişlemiş zaman zaman ise 

daralmıştır
110

. 

 Söz konusu oluşum beş dönemle özetlenebilir: Bismarktan önceki monarşik 

dönem, Bismark devri, Weimar devri, Nazi devri ve 1949 Anayasasından sonraki 

devir
111

. İlk devirde, yasama organının yetkisinde sayılan konularda, yetki 

kanunlarının çıkarılmasıyla, yasama yetkisinin yürütme organına devredilebildiğini 

görmekteyiz
112

. Bismark devrinde de, yürütme organının düzenleme yetkisi çok 

genişlemiş ve adeta sınırsız bir hal almıştır. Yetki devri yine kanunla yapılmakta; 

                                                 
109 FROMANT, M., (Çev:ÜSKÜL, M., Z.),  "Federal Alman Cumhuriyetinde Düzenleme Yetkisi ve 

Yargıç", EAÜİİBFD, C:I, Ocak 1983, S:1,  s. 225. 

110 ÖZKOL, A., "Almanya'da Yürütme Organının Düzenleme yetkisi", s. 133. Tarihsel gelişimi 

hakkında geniş bilgi için bkz: ÖZKOL, A., "Almanya'da Yürütme Organının Düzenleme yetkisi", s. 

133 vd., SARICA, R., Almanya'da İcra Organının Tanzim Salahiyeti,  s. 182 vd. . 

111 ÖZKOL, A., "Almanya'da Yürütme Organının Düzenleme yetkisi", s. 133 vd. 

112 ÖZKOL, A., "Almanya'da Yürütme Organının Düzenleme yetkisi", s. 133. 
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ancak kanun hiçbir ölçü ve sınır koymayarak, sadece yetkinin devredildiği makamı 

göstermektedir
113

.  

 Weimar Anayasası'nda ise, I. Dünya Savaşının yarattığı ekonomik 

çöküntülerden kurtulup ülkeyi kalkındırabilmek maksadıyla, Anayasa'nın 48, 88, 91, 

176 ve 179/2. maddelerinde yürütme organına hukuki tüzükler (Rechtsverordnungen 

-Ordonance Juridique) çıkarma yetkisi verilmiştir. Ancak bu yetkilerin aşırı 

kullanılmasına karşın, kuvvetler ayrılığı prensibi geçerli kalabilmiştir. Oysa Nazi 

Almanyasında, yürütme organına biçimsel yasa çıkarma yetkisi ile yeni Anayasa 

yapma yetkisi de tanınarak tamamen keyfi uygulamaların yolu açarak, ülkenin 

dikatörlüğe dönüşmesine yol açılmıştır
114

. 

 1949 Anayasasında ise, Nazi Dönemine tepki olarak, yürütme organının 

düzenleme yetkisi oldukça daraltılmıştır
115

. Böylelikle, Weimar ve Nazi döneminde 

yaşanan susistimaller önlenmek istenmiştir. Ancak bunun yanında, günün koşullarına 

göre yürütme organına bir takım düzenleme yetkileri verilmesine de olanak 

                                                 
113 KLEİN, F., Verordnungsermactigungen nach Deutschem Verfassungsrecht, Die Ubertragung 

Rechtsetzender Gewaltlm Rechtsstaat, Frankfurt 1952, s. 12. (Akt: ÖZKOL, A., "Almanya'da 

Yürütme Organının Düzenleme yetkisi", s. 134.). 

114 OYTAN, M., “Fransa, Almanya ve Türkiye’de Yasama Yetkisinin Devredilmesi ve Yürütme 

Organının Kanun Hükmünde Kararname Çıkarma Yetkisi”, ONAR ARMAĞINI, Fakülteler  

matbaası, İstanbul 1977, s. 572.,   ÖZKOL, A., "Almanya'da Yürütme Organının Düzenleme yetkisi", 

s. 135. 

115 WOLF, H., Verwaltungsrecht, Berlin 1959, s. 60.(Akt: ÖZKOL, A., "Almanya'da Yürütme 

Organının Düzenleme yetkisi", s. 135). 
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sağlanmıştır
116

. Ancak bu yetki kullanılarken, ilk sınır, kuvvetler ayrılığı prensibinin 

zedelenmemesidir
117

. 

 Diğer bir sınırlandırma ise, kararnamelerin (rechstverordung) çıkarılma 

yetkisinin verilebilmesi için açıkça kanunla bir düzenlemenin yapılmasının 

gerekmesidir
118

.  

 Görüldüğü gibi Almanya'da, Anayasa'nın 119. maddesindeki istisna dışında, 

yürütme organının özerk bir düzenleme yetkisi bulunmamaktadır. 

Bu bağlamda, Almanya'da délégation ve idari işlev teorisine temel 

oluşturacak bir ayrımla, düzenleme yetkisi genel olarak iki tür düzenleyici işleme 

göre ayrı temellere dayandırılmıştır
119

.  

Almanya'da düzenleme yetkisinin temelini kavrayabilmek için, öncelikle 

düzenleyici işlemler konusunda yapılan ikili ayrımı bilmek gerekir
120

.  

Bunlardan ilki, yönetmelikler (verwaltungs verordung), diğeri ise 

kararnameler (rechstverordnung)dir. 

                                                 
116 CHRİSTTOPH, P., "Gesetzandernde Rechtsverordnungen"  Archiv des Öffentlichen Rechts, C:1, 

C:4, 1967, s. 363. .(Akt: ÖZKOL, A., "Almanya'da Yürütme Organının Düzenleme yetkisi", s. 135). 

117 CHRİSTTOPH, P., "Gesetzandernde Rechtsverordnungen"  s. 361. (Akt: ÖZKOL, A., 

"Almanya'da Yürütme Organının Düzenleme yetkisi", s. 135). 

118 WOLF, B., "Die Ermachtigung zum Erlassvon Rechtsverordungen"  Archiv des Öffentlichen 

Rechts, C:78, 1953, s. 200. .(Akt: ÖZKOL, A., "Almanya'da Yürütme Organının Düzenleme yetkisi", 

s. 136). 

119 GÜNEŞ, T., Türk Pozitif Hukukunda Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri, s. 52. 

120 SARICA, R., Almanya'da İcra Organının Tanzim Salahiyeti,  s. 171.  
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İdari tüzükler, sadece idarenin iç işleyişine, teşkilatına, organizasyonuna 

ilişkin kuralları içerir. Bundan dolayı bu kurallar, idarenin memurlarına hitap 

etmekte olup, sadece kamu görevlilerine birtakım vecibeler yükledikleri için, idare 

bunları re'sen düzenleyebilir
121

. Zira bu işlemler, yasama ile ilgili olmayan doğrudan 

doğruya idari işleve dayanan işlemlerdir. Bu sebeptendir ki,  adları idari tüzükler 

olarak adlandırımaktadır
122

.  

Buna karşın, hukuki tüzüklerle, kişilerin hukuki statülerine ilişkin olarak 

birtakım yeni haklar veya borçlar yaratılır
123

. Ancak Alman Anayasası’na göre, bu 

şekilde kişiler hakkında uyulması zorunlu kurallar koyabilme yetkisi, yasama yetkisi 

dahilinde olduğundan, hukuki tüzüklerin temeli, délégationa dayanmaktadır. Zira bu 

konular, idarenin düzenleme yetkisi dışında sayılmakta ve münhasıran kanun alanı 

sayılmaktadır. Dolayısıyla yürütme organının bu alanlarda düzenleme yapabilmesi 

için, daha önce kendisine kanunla yetki verilmiş olması gerekmektedir. İşte kanunun 

verdiği yetkiye istinaden, yapılan ve vatandaşlar hakkında yeni hukuk kuralları ihdas 

eden düzenlemeler hukuki tüzüklerdir
124

.   

Bonn Anayasasının 80. maddesinin birinci fıkrasında, "Yasa Federal 

Hükümete, federal bir bakana ya da eyalet hükümetlerine, yetkinin konusu, amacı ve 

kapsamı berlitilmek koşuluyla tüzükler çıkarma yetkisi verebilir. Tüzük hangi yasaya 

göre çıkartıldığını belirtmek zorundadır. Düzenleme yetkisinin devredilmesi 

                                                 
121 SARICA, R., Almanya'da İcra Organının Tanzim Salahiyeti,  s. 171. 

122 GÜNEŞ, T., Türk Pozitif Hukukunda Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri, s. 52. 

123 SARICA, R., Almanya'da İcra Organının Tanzim Salahiyeti,  s. 171. 

124 GÜNEŞ, T., Türk Pozitif Hukukunda Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri, s. 53-54. 
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olanağını yasanın öngörmesi durumunda, bu yetki devri tüzükle yapılmak 

zorundadır".
125

  

Görüldüğü gibi, Almanya'da yasa ile yetki devri dışında, yürütme ve idareye 

genel bir düzenleme yetkisi tanınmamaktadır. Zira kanunun verdiği yetki dışında, 

idare kural koyamadığı için, idarenin genel bir düzenleme yetkisinden 

bahsedilemez
126

.  

Dolayısıyla Almanya'da hukuk kuralı ihdas etme işi, yasama organına aittir. 

Fakat yasama organı, Anayasa'nın çizmiş olduğu sınırlar dahilinde, düzenleme 

yetkisinin bir kısmını yürütme ve/veya idareye devredebilir
127

. 

Bu itibarla, Almanya'da idari tüzükler açısından düzenleme yetkisinin 

kaynağı idari işlevin kendisiyken, hukuki tüzükler açısından, bu yetkinin kaynağı 

yasama yetkisinin devri olup, délégasyon  teoirisine teveccüh edilmektedir
128

. 

Federal Mahkemenin idarenin düzenleme yetkisine ilişkin bir kararında, 

"Parlamento yetkilerinin bir bölümünü, sınırlarını açıkça belirleyip tasarlamaksızın, 

Hükümete devrederek yasama sorumluluklarından kurtulabilememelidir. Öte yandan, 

Hükümet belirsiz yasal yetkilendirmelere dayanarak Parlamentonun yerini 

                                                 
125 FROMANT, M., (Çev:ÜSKÜL, M., Z.),  "Federal Alman Cumhuriyetinde Düzenleme Yetkisi ve 

Yargıç", s. 227-228. 

126 FROMANT, M., (Çev:ÜSKÜL, M., Z.),  "Federal Alman Cumhuriyetinde Düzenleme Yetkisi ve 

Yargıç", s. 228., GÜNEŞ, T., Türk Pozitif Hukukunda Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri, 

s. 54. 

127 SARICA, R., Almanya'da İcra Organının Tanzim Salahiyeti,  s. 204. 

128Benzer görüş için bkz:  ONAR, S., S., "Nizamname ve Talimatnameler", s.262-263. 
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almamalıdır"
129

denilerek, düzenleme yetkisinin devri konusunda katı bir anlayışın 

hakim olduğunu göstermektedir.    

Ancak son zamanlarda, pratik yaşamın zorunlukları, Anayasanın 80. 

maddesine rağmen, Federal Anayasa Mahkemesi yargıcını daha yumuşak bir tavır 

takınmasına yol açmıştır
130

. Yine aynı sebeple, Federal Alman Anayasası'nda bazı 

yasaların, Federal Hükümet tarafından "acil yasa" nitelendirilmesiyle daha hızlı bir 

prosedür işletilerek yapılması ve yürütme erkinin, ayrıksı düzenlemelerle, bu tür acil 

durumlara, hızlı ve etkili yasal çözümler getirmesini mümkün kılmıştır
131

.  

bbb- Fransız Hukukunda Düzenleme Yetkisinin Temeli 

 Fransa'da, düzenleme yetkisinin temelini
132

 irdeleyebilmek için, Fransa 

anayasa tarihini gözden geçirmek gerekmektedir. 

 Devrimden sonra kabul edilen ilk Anayasa 1791 Anayasası'dır. Söz konusu 

Anayasa'da, kuvvetler ayrılığı prensibinin etkisiyle yasama ve yürütme organlarının 

birbirinden ayrıldığı bir düzen getirilmiştir. Bu düzen doğal olarak, yürütmenin 

                                                 
129 Federal Anayasa Mahkemesi, 23.10.1951, BVerf G.E., C.1, s. 60. (Nkl: FROMANT, M., 

(Çev:ÜSKÜL, M., Z.),  "Federal Alman Cumhuriyetinde Düzenleme Yetkisi ve Yargıç", s. 228-229). 

130 Örneğin, "Anayasa Mahkemesi, yetkilendirmenin konu, amaç ve sınırlarının belirlenmesinin 

yasaca açıkça ve kesin br aydınlıkla yapılmasını artık istememektedir.Yasama organınca düzenleyici 

otoriteye empoze edilen programın metnin bütününden çıkartılabilmesi yeterlidir. Önemli olan yasa 

koyucunun nesnel isteğidir ve bu istek, yasaları klasik yorumlama yöntemine göre metinden 

çıkartılabilir. Özellikle yetkilendirme, anayasa ile çelişki olmayacak şekilde yorumlanabilir". Federal 

Anayasa Mahkemesi, 12.11.1958, BVerf G. E., tome 8, s. 274. (Nkl:FROMANT, M., (Çev:ÜSKÜL, 

M., Z.),  "Federal Alman Cumhuriyetinde Düzenleme Yetkisi ve Yargıç", s. 230). 

131 HEKİMOĞLU, M., M., "Federal Alman Anayasası'na Göre Yasama Yetkisinin Hukuki Boyutları", 

Prof. Dr. Hüseyin Hatemiye Armağan, II. Cilt,  Vedat Kitapçılık, İstanbul 2009, s. 1982. 

132 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz: ÖZTÜRK, B., Fransız ve Türk Hukukunda İdarenin 

Düzenleme Yetkisinin Kapsamı. 
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düzenleme yetkisini yadsımıştır. Ancak diğer taraftan ilk kez, yürütmenin düzenleme 

yetkisinin varlığının tartışılabilmesine olanak sağlamıştır. Fakat eski rejim dönemine 

duyulan tepkiler ve kuvvetler ayrılığı kuramının sert bir şekilde uygulanması buna 

olanak vermemiştir
133

. 

 İlk defa, 1799 Anayasası'nda düzenleme yetkisi açıkça ifadesini bulmuştur. 

Kuvvetler ayrılığı daha az vurgulanmış ve bir tür düzenleyici işlem olarak öngörülen 

"réglements d'administration publique" kategorisi ile herhangi bir kanuna 

dayanmaksızın kural koyma yetkisinin sahip kılınmak istendiği iddia edilmiştir
134

. 

Ancak bu dönemde genel manzara, organik kritere göre kanunun tanımlandığı, 

kanunun düzenleyici işlemlere göre üstün sayıldığı, münhasır kanun alanının 

belirlendiği, buna karşın yürütme organına böyle bir alanın bırakılmadığı, yani ancak 

türevsel düzenleme yetkisinin varlığından bahsedilebilir
135

.   

 1795 Anayasası'nın 45. maddesinde yasama yetkisinin yürütme organına 

devredilmesi yasaklanmasına rağmen,  1924-1926 yıllarındaki ekonomik krizler 

nedeniyle, kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi yürütmeye tanınarak buna 

istisna getirilmiştir.
136

 Bunlarla kanunlar değiştirilebilmekte ve hatta 

                                                 
133 ÖZTÜRK, B., Fransız ve Türk Hukukunda İdarenin Düzenleme Yetkisinin Kapsamı,  s. 21-

23. 

134 ÖZTÜRK, B., Fransız ve Türk Hukukunda İdarenin Düzenleme Yetkisinin Kapsamı,  s. 34. 

135 OYTAN, M., “Fransa, Almanya ve Türkiye’de Yasama Yetkisinin Devredilmesi ve Yürütme 

Organının Kanun Hükmünde Kararname Çıkarma Yetkisi”, s. 546.  

136 DAVER, B., Fevkalade Hal Rejimleri, Sevinç Matbaası, Ankara, 1961, s. 86-89. 
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kaldırılabilmekteydi. Bu nedenle, yasanın, düzenleyici işlemlerden üstünlüğü ilkesi 

sayıları giderek artan istisnalarla değişme sürecine girmiştir
137

. 

 Bu devirde, idarenin düzenleme yetkisinin dayanağını, yasama işlevinde ve 

idareye bu yetkiyi tanıyan kanunlarda bulan, bu doğrultuda düzenleme yetkisinin 

temelini yasama yetkisinin devri (délégasyon  tesoirisi) olarak gören görüş yaygındı. 

Bunun yanında, daha sonra Fransız Kamu Hukukuna öncü olacak, Carré de 

MALBERG ise, düzenleme yetkisinin kaynağını, bizzat Anayasa'dan aldığı ve 

yasama yetkisinin devrinin söz konusu olmayıp, düzenleme yetkisinin idari işlevin 

bir parçası olduğunu savunmuştur. Yazar bu görüşünü, düzenleme yetkisini, idarenin 

tek yanlı işlem yapma yetkisi içinde görmesi ve idarenin tüm faaliyetlerinin amacı ve 

dayanağı kanunların yürütülmesi olduğuna dayandırmıştır. Buna göre, Anayasa'da 

açıkça öngörülmese bile, idari faaliyet çerçevesinde düzenleme yetkisi yetkisi 

vardır
138

. 

 1946 Anayasası'na kadar, kimi zaman bazı yasalarla Anayasa'ya aykırı olarak 

yasama konusuna giren konularda yasama yetkisi devredilmiş ve kimi zamanda buna 

izin verilmemesine rağmen uygulamada kararnamelerle bu alanlara el atılmıştır. 

1946 Anayasası'nın 13. maddesinde ise, "kanunu ancak Millet Meclisi yapar, Meclis 

bu hakkı başkasına devredemez" hükmü çerçevesinde yasama yetkisinin devrine 

ilişkin kanun çıkarılmasını yasaklamıştır
139

. Bu itibarla bu dönemde de, düzenleme 

                                                 
137 OYTAN, M., “Fransa, Almanya ve Türkiye’de Yasama Yetkisinin Devredilmesi ve Yürütme 

Organının Kanun Hükmünde Kararname Çıkarma Yetkisi”, s. 548.  

138ÖZTÜRK, B., Fransız ve Türk Hukukunda İdarenin Düzenleme Yetkisinin Kapsamı,  s. 40-

41. 

139 DAVER, B., Fevkalade Hal Rejimleri, s. 93. 
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yetkisi kanunla sınırlı ve kanunlara uygun olarak kullanılması gereken bir yetkidir. 

Ne var ki, devrimden itibaren, pozitif hukuk ile uygulanan hukuk arasında bir takım 

çelişkiler devam edegelmiş ve bu uygulamalar kanun koyucunun ve Fransız 

Danıştayının imzasını taşımıştır
140

. 

 Bu itibarla idareye KHK yapma yetkisi veren yetki kanunları, bu dönemde de 

sıkça ihdas edilmiştir. Hatta Devlet Şurasından alınan görüşle bu uygulamanın 

Anayasa'ya aykırı olmadığı kabul edilmiştir
141142

. "Böylece, kanunla düzenlemenin 

esas olduğu bir düzende, yasama organının ivedilik gösteren durumlara müdahale 

yetersiz kaldığı gerekçesiyle, bu esasın yumuşatıldığı ve tüm kuramsal ve anayasal 

engellere rağmen düzenleme yetkisinin 1789'dan bu yana sergilediği genişleme 

eğiliminin sürdüğü görülmektedir"
143

. 

 1946 Anayasası döneminde düzenleme yetkisini genişletme yöntemlerinden 

biri de, çerçeve yasadır (loi-cadre)
144

. Buna göre, ihdas edilen yasa ile, belirli bir 

                                                 
140 ÖZTÜRK, B., Fransız ve Türk Hukukunda İdarenin Düzenleme Yetkisinin Kapsamı,  s. 42. 

141 ÖZTÜRK, B., Fransız ve Türk Hukukunda İdarenin Düzenleme Yetkisinin Kapsamı,  s. 44 

142 "Danıştaya göre, kanunkoyucu, prensip itibariyle düzenleyici idari işlemlere bırakılan sahanın 

sınırlarını serbestçe belirleyebilir; yasama alanına giren bazı meseleleri düzenleyici işlem sahası 

olarak kabul edebilir; bu konularda çıkarılacak düzenleyici idari işlemler yasal hükümleri 

değiştirebilir, yürürlükten kaldırabilir, onların yerine geçebilir. Ne var ki hükümete böyle bir yetki 

veren mezuniyet kanunun Anayasa ve Anayasa teamülü ile 'kanun sahası' olarak kabul edilmiş yasama 

alanına girmemesi; ayrıca genel, kapalı ve meclisin kullandığı ulusal egemenlik hakkının hükümete 

devredilmesi sonucunu doğuracak sınırsız yetki vermemesi gerekmektedir". OYTAN, M., “Fransa, 

Almanya ve Türkiye’de Yasama Yetkisinin Devredilmesi ve Yürütme Organının Kanun Hükmünde 

Kararname Çıkarma Yetkisi”, s. 550. 

143 ÖZTÜRK, B., Fransız ve Türk Hukukunda İdarenin Düzenleme Yetkisinin Kapsamı,  s. 44. 

144 OYTAN, M., “Fransa, Almanya ve Türkiye’de Yasama Yetkisinin Devredilmesi ve Yürütme 

Organının Kanun Hükmünde Kararname Çıkarma Yetkisi”, s. 550, DAVER, B., Fevkalade Hal 
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alanda genel ilkeler belirlenmekte, bir anlamda çerçeve çizilmekte ve böylece 

gereken düzenlemeleri yapma konusunda hükümete belirlenen sınırlar dahilinde 

yetki verilmektedir
145

. 

 Bu dönemde, de ivedi şekilde alınması gerekli ekonomik önlemlerin 

alınabilmesi ve siyasi sebeplerle hükümütlerin alması gerekli reform kararları 

çerçevesinde, parlamento yeni bir kavram olan "doğal nitelikleri gereği düzenleyici 

işlem konuları" ("matirés réglemantaires par leur nature") deyimi kabul edilmiştir
146

.  

   1958 Anayasası'na değin Fransa'da, otonom düzenlenmesi sadece kamu 

hizmetlerinin iç işleyişi ve kolluk faaliyetlerinde kabul edilmiştir. Bunun dışında, 

kanun olmayan yerde ister sübjektif, ister düzenleyici olsun kanunsuz hiçbir idari 

yetki yoktur. Bu nedenle, bu dönemde, Anayasa geleneği kavramına başvurularak, 

pozitif hukuk dışına çıkılmış ve böylece düzenleme yetkisi genişletilmeye 

çalışılmıştır
147

.  

 Bu dönemde, kanunda öngörülmeyen haller dışında idarenin düzenleme 

yetkisine sahip olmaması nedeniyle, düzenleme yetkisinin kuramsal temelini, yasama 

işlevinde, yetki devrinde (délégation) görmekteyiz
148

. Ancak Carré de Malberg farklı 

düşünmektedir. Ona göre, "Yürütme faaliyetinin muhtevası kendiliğinden mevcut 

                                                                                                                                          
Rejimleri, s. 94-95., ÖZTÜRK, B., Fransız ve Türk Hukukunda İdarenin Düzenleme Yetkisinin 

Kapsamı,  s. 44. 

145 ÖZTÜRK, B., Fransız ve Türk Hukukunda İdarenin Düzenleme Yetkisinin Kapsamı,  s. 44. 

146 OYTAN, M., “Fransa, Almanya ve Türkiye’de Yasama Yetkisinin Devredilmesi ve Yürütme 

Organının Kanun Hükmünde Kararname Çıkarma Yetkisi”, s. 548-549. 

147 GÜNEŞ, T., Türk Pozitif Hukukunda Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri, s. 62-63. 

148 GÜNEŞ, T., Türk Pozitif Hukukunda Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri, s. 63 vd. 
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olmadığından, bu muhtevanın belirtilmesi kanuna bırakılmıştır. Burada kanunun rolü 

ve yeri sadece fonksiyonunu hareket geçirmekten ibarettir. Bu şekilde, Anayasanın 

yasama organına, yürütmenin görevlerini tespit için bir çeşit kuruculuk verdiğini 

söylemek mümkündür"
149

.  

1958 Anayasası ile yürütme, yasamanın aleyhine olarak güçlendirlmiştir. 

Ancak hemen şunu belirtmeliyiz ki, söz konusu bu değişiklikte teknik konulardan 

ziyade, De Gaulle’e duyulan güven önemli rol oynamıştır
150

.  Anayasa'da yürütme 

lehine bu değişikliklerde önceki anayasalar ve konjonktürin etkisinden ve 1958 

Fransa Anayasası'nın yürütme organını güçlendirmeye yönelik en belirgin 

özelliklerinden biri de, Bakanlar Kuruluna geniş ölçüde düzenleme yetkisi 

verilmesidir
151

. 

 1958 Fransız Anayasası diğer anayasalara göre yürütmeyi daha da 

kuvvetlendirmekle yetinmemiş; idarenin düzenleme yetkisinin özerkliğini pozitif 

hukukun bir parçası haline getirmiştir
152

. Buna göre, yürütmeye asli yetkili organ 

vasfı kazandırılmış, buna karşın yasama organının yetkileri sınırlandırılmıştır. Bu 

itibarla, Fransa'da yürütmenin düzenleme yetkisi otonom olup, bunun dayanağı artık 

anayasal gelenek değil; bizzat Anayasa'nın kendisidir
153

. 

                                                 
149 GÜNEŞ, T., Türk Pozitif Hukukunda Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri, s. 70. 

150 ÖZÇELİK, A., S., "1958 Fransız Anayasasına Göre Yasama ve Yürütme Organlarının Karşılıklı 

Durumu", İHİD, Y:3, S:1-3, 1982, s. 161. 

151 OYTAN, M., "Fransa'da Yürütme Organının Yetkileri ve Güçlü Olma Nedenleri", AİD, C: 15, S: 

1, Mart 1982, s. 96.  

152 ÖZTÜRK, B., Fransız ve Türk Hukukunda İdarenin Düzenleme Yetkisinin Kapsamı,  s. 36. 

153 YAVUZ, K., H., Türkiye'de Siyasal Sistem Arayışı ve Yürütmenin Güçlendirilmesi, Seçkin 

Yay., Ankara 2000, s. 516.   
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 1958 Anayasası'nda, düzenleme yetkisinin kanuna bağımlılığı kuralı tümüyle 

ortadan kaldırılmış, kanun alanı ile düzenleme yetkisi alanı birbirinden ayrılmıştır. 

Şöyle ki,  kanun konusu olan alanlar sınırlı sayıda Anayasa'nın 34. maddesinde 

sayılmış; bunun dışındaki alanlarda ise, yürütmenin özerk (otonom-muhtar) 

düzenleme yetkisi mevcut olduğu belirtilmiştir (Anayasa Md:37). Söz konusu bu 

alanlarda, parlamento yasa çıkaramamaktadır
154

. 

 Bu durum idari ceza hukukunda da yansımasını bulmuştur. Nitekim 1958 

Anayasası, daha önceki Anayasalar döneminde (III. ve IV. Cumhuriyet Dönemi), de 

facto uygulamanın bir yansıması olarak Anayasa'nın 34 ve 37. maddelerinde yasama 

ve yürütme organlarının düzenleme alanlarını birbirinden ayırarak bir yandan Crimez 

(Cürüm), delits (cünha) koyma yetkisini kanuna (Anayasa md:34), contaravention 

(kabahat) belirleme yetkisini ise idareye bırakmıştır
155

.  

 Fransız Anayasası'nın 37. maddesi uyarınca, yürütme; idari, siyasi, ekonomik 

ve teknik nedenlerle idari ihlali belirleyebilmektedir. Ancak söz konusu bu idari 

ihlallere uygulanacak yaptırımların belirlenmesi yasama tarafından yapılmaktadır
156

. 

cc- Düzenleme Yetkisine İşlevsel Perspektiften Bakış: Délégation (Yetki Devri) 

ve Délégalisation (Kanun Alanı Dışına Çıkarma) Teorisi  

Özellikle Almanya, Fransa ve ülkemizde idarenin düzenleme yetkisini 

yasama yetkisinin devri ile açıklayan
157

 Délégation teorisi, temelini kuvvetler ayrılığı 

                                                 
154 ÖZTÜRK, B., Fransız ve Türk Hukukunda İdarenin Düzenleme Yetkisinin Kapsamı,  s. 47-

48., ÖZKOL, A., "Almanya'da Yürütme Organının Düzenleme yetkisi", s. 147. 

155 SOYASLAN, D., Yürütme Organının Suç ve Ceza Koyma Yetkisi, s. 49. 

156 URAN, E., Türkiye'deki Bağımsız İdari Otoritelerin İdari Yaptırım Yetkisi, XII Levha Yay., 

1. Baskı, İstanbul Ağustos 2012, s. 125. 
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prensibinden alır. Zira yasamanın temel fonksiyonu düzenleme yapmakken, 

yürütmenin temel fonksiyonu, bu düzenlemelere aykırı olmamak kaydıyla faaliyette 

bulunmaktadır. İşte delegasyon teorisine göre, yürütme organı kanunun açıkça yetki 

vermesi ve yetki alanı içinde kalmak kaydıyla, ancak bir takım düzenlemeler 

yapabilir
158

. 

Délégation teorisinde, konu işlevsel yaklaşımla açıklanmaya çalışmış ve 

düzenleme yetkisine dayanılarak çıkarılan normların yasama işlemi olduğu 

sonucundan hareketle bu teoriye varılmıştır
159

.  

Bu teori bizde genellikle, kanun hükmünde kararnamelerin hukuki niteliğinin 

açıklanması sırasında başvurulan bir teori olup, yapılan açıklamalara dayanak teşkil 

etmiştir. 

Örneğin ÖZBUDUN, KHK ile ilgili yapmış olduğu açıklamalarda, tüzük ve 

yönetmeliklerin yürürlükteki kanunları değiştirmeleri mümkün olmamakta iken, 

KHK'nın kanunları da değiştirebilmesi veya kaldırabilmesi durumunun, bir 

délégation oluşturduğu, bu durumun ise, Anayasa'nın 7. maddesindeki yasama 

yetkisinin devredilemeyeceği kuralına aykırılık teşkil etmediği, bu kuralın bir 

istisnasını oluşturduğunu belirtmektedir
160

. 

                                                                                                                                          
157 ÖZTÜRK, B., Fransız ve Türk Hukukunda İdarenin Düzenleme Yetkisinin Kapsamı,  s. 72-

73. 

158 SOYASLAN, D., Yürütme Organının Suç ve Ceza Koyma Yetkisi, s. 99. 

159 KUZU, B., Anayasa Hukukumuzda Yürütme Organının Düzenleyici İşlem Yapma Yetkisi ve 

Güçlendirilmesi Eğilimi,  s. 49. 

160 "Bu duruma kanıt olarak da, Danışma Meclisi'nce kabul edilen Anayasa tasarısının yasama 

yetkisine ilişkin 7'nci maddesinde yasama yetkisinin devredilmeyeceği belirtildikten sonra, 'Anayasa 
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OYTAN da, benzer bir şekilde,1961 Anayasası döneminde KHK'ler ile ilgili 

olarak Anayasa'da yapılan değişikliği, délégation teorisi ile açıklayarak, yürütmeye 

verilen KHK çıkarma yetkisinin yasama yetkisinin devri niteliğinde olduğunu ifade 

etmiştir
161

. 

Yine GÖZLER de, ÖZBUDUN'dan mülhem olarak TBMM'nin Bakanlar 

Kuruluna KHK çıkrama yetkisi vermesini, yasama yetkisinin devri niteliğinde 

görmekte ve bunun Anayasa'nın 7. maddesiyle de aykırılık teşkil etmediği, bilakis 

istisnasını oluşturduğunu ifade etmektedir
162

. 

Elbette délégation teorisi, sadece KHK'ler ile ilgili değil; diğer düzenleyici 

işlemlerin temeli konusunda da, kaynaklık teşkil etmiştir. 

Nitekim ONAR, nizamnameleri (tüzükleri) incelediği bir makalesinde, 

nizamnamelerin meclisten alınan vekalet ile yapıldığı, teşri tasarruf yetkisinin 

yasamadan delegasyon ile alındığını ifade etmiştir
163

. Yine yazarın 1924 Anayasası 

döneminde yazmış olduğu İdare Hukuku kitabında, Anayasa'nın 52/3. maddesinde, 

nizamnamelerin kanunlara aykırı olması iddia olunca, bunun çözüm yerinin TBMM 

                                                                                                                                          
ile Cumhurbaşkanına ve Bakanlar Kuruluna verilen kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi 

saklıdır' cümlesinin eklenmiş olmasıdır. Aynı husus, maddenin gerekçesinde de, belirtilmiştir. 

Böylece Danışma Meclisi, KHK'leri yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesinin bir istisnası olarak 

gördüğünü açıkça ifade etmiştir". ÖZBUDUN, E., "1961 ve 1982 Anayasalarında Kanun Hükmünde 

Kararnameler", AYD,  C:3, AYM Yay., Ankara, 1986,. s. 228-230. 

161 OYTAN, M., “Fransa, Almanya ve Türkiye’de Yasama Yetkisinin Devredilmesi ve Yürütme 

Organının Kanun Hükmünde Kararname Çıkarma Yetkisi”,  s. 595.   

162 GÖZLER, K., Kanun Hükmünde Kararnamelerin Hukuki Rejimi, Ekin Kitabevi Yay., Bursa 

2000, s. 28, 32, 33.  

163 ONAR, S., S., "Nizamname ve Talimatnameler",  s. 267-268. 
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olduğunu belirten maddesinden yola çıkarak
164

, tüm idari işlemlerin çözüm yerinin 

idari yargı olmasına karşın, nizamnameler konusundaki ayrık bu düzenlemenin 

delegasyon teorisinin etkisiyle ihdas edildiğini ifade etmektedir
165

. 

Ancak yazar, idarenin düzenleme yetkisinin Türk Hukuku'nun özellikleri 

içinde bu açıklamaları yapmakta, (düzenleme yetkisi açısından iki ayrı kaynağın 

varlığından bahsetmektedir.)
166

 genel düzenleme yetkisi anlamında idari işlevin 

kendisine bağlamaktadır. 

BALTA
167

 VE TANER
168

 de,  idarenin düzenleme yetkisinin délégation 

esasına dayandırmaktadır. 

                                                 
164 1924 Anayasası döneminde Anayasa Mahkemesi mevcut bulunmadığından, yasama işlemlerinin 

hukuka uygun olup olmadığı konusunda yetkili mercii, Türkiye Büyük Millet Meclisiydi. 

165 "İşte biz bu noktada (delegation) nazariyesinin tesirini görüyoruz ve bu bakımdan nizamnameler ile 

idarenin diğer kaide tasarrufları arasında bir tefrik yapılması lazım geldiğini zannediyoruz. 

Nizamnameler Anayasa'nın ayrı bir hükmüne ve bir kısmı da fazla olarak bir kanunun da emrine 

müsteniden yani teşri organın ayrı bir kararı ile yapıldıkları için uzvi bakımdan da diğer idari 

tasarruflardan ayrı bir mevki alırlar ve bir cihetten teşri ve bir cihetten de idari tasarruf mahiyeti arz 

ederler, bunun için de diğer idari tasarrufların tabi olduğu kazai murakabanın dışında bırakılmışlardır. 

Anayasa teşri uzvunun emri ile veya ruhsatı ile yapılan bu nizamnameleri onun malı saydığı için 

kanunlara ve dolayısıyle kendi maksat ve arzusuna uygun olup olmadığını tetkik salahiyetini de bu 

uzva hasretmiştir. ...Nizamnamelerin (delegation) dolayısıyla uzvi bakımdan da bir kanuna 

benzemekle beraber normlar hiyerarşisinde kanundan aşağı bir mertebe işgal etmeleri Anayasanın 

sarih bir hükmünden de anlaşılmaktadır: 52. maddeye göre nizamnameler yeni hükümleri ihtiva 

edemezler ve kanuna mugayir olamazlar." Bunlar tali mahiyetleri itibariyle (delegation) suretiyle 

yaptırılmış kaide tasarruflardır". ONAR, S., S., İdare Hukukunun Umumi Esasları,  C: I, 1952,  s. 

263-264.  

166 GÜNEŞ, T., Türk Pozitif Hukukunda Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri, s. 75. 

167 "...olağanüstü durumlar için yürütme organına, yasama sahasına giren hususlarda da, yetki tanımak 

bir ihtiyaçtır. Nitekim bu ihtiyaç bizde de hissedilmiş, meclis iki meselede hükümete yetki veren 

kanunlar çıkarmak zorunda kalmıştır. Bunlardan biri(Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu) 

döviz murakebesine, diğeri (Milli Koruma Kanunu) olağanüstü hallerde milli ekonominin 
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Düzenleme yetkisini, işlevsel yaklaşımla açıklamaya çalışan bir diğer teori de 

"Délégalisation" (Kanun alanı dışına çıkarma) teorisidir. Bu teoride, 1958 Fransa 

Anayasası'nın 34. maddesinde olduğu gibi, bazı alanlar kanun konusu olmaktan 

çıkarılarak idareye yetki verilir ve o alanlarda kanun koyucu tasarruf yapamaz
169

. 

Bu teoride de, işlevsel yaklaşım hakimdir. Burada da, düzenleme yetkisi 

yasama işlemi olarak addedilmekte; ancak delegasyondan farkı yasama yetkisinin 

devrinin değil, yetki verme tanımanın söz konusu olduğu ifade edilmektedir. Yani 

yasama organı anayasanın kendisine verdiği yasama yetkisini devretmiyor, sadece 

yürütme organının zaten sahip olduğu mevcut düzenleme yetkisini biraz daha 

genişletiyor ve belli konuları geçici olarak, yasamadan yürütmeye aktarıyor 
170

. 

Teorinin doğuş sebebi, yetki devrinin sakıncalarıdır. Zira Anayasa'nın 

münhasıran belli bir organa vermiş olduğu bir yetkinin, başka bir organ tarafından 

kullanılmasına hukuk cevaz vermez. Aksi halde Anayasa'nın herhangi bir değeri 

                                                                                                                                          
düzenlenmesine taalluk ediyor. Her iki kanun hükümete alında kanun sahasına taalluk eden hususlarda 

idari metinlerle kaideler koymak yetkisini veriyor". BALTA, T., B., Türkiye'de Yürütme Kudreti, s. 

39. 

168 "Kanun vaziinin muayyen bazı hallerde cezalandırılacak fiillerin hepsini bir takım hususiyetler 

veya teferruat dolayısıyla tamamıyla derpiş edilemeyeceğini düşünerek, kanunun umumi ruhuna 

uygun olmak şartıyla, bunların tayin ve tespitini bazı merci ve makamlar veya meclislere ve mesala 

bir nizamname veya kararname yapmak üzere İcra Vekilleri  Heyetine bırakacağını...İcra Vekilleri 

Heyetinin de Kamutay tarafından vaki bu tevkile (Delegasyon)'a dayanarak nizamname veya 

kararname yapacağını" ifade etmektedir. TANER, T., Ceza Hukuku ve Türk Ceza Kanunu Şerhi, s. 

129-130. Akt: SARICA, R., Türkiye’de İcra Uzvunun Tanzim Salahiyeti,  s. 161. 

169 SOYASLAN, D., Yürütme Organının Suç ve Ceza- Koyma Yetkisi, s. 100. 

170 GÖZLER, K., Kanun Hükmünde Kararnamelerin Hukuki Rejimi, s. 26, 28-29.  
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kalmaz. Bu nedenle, yetki devri (délégation) yerine, konu veya madde devrinden 

(délégalisation) bahsetmenin daha uygun olduğu düşüncesinden doğmuştur
171

.  

SARICA, bu iki teoriyi ayrıntılı açıklayan çalışmasında, idarenin düzenleme 

yetkisinin temelini, délégalisation teorisine dayandırmıştır. Yazar, kanun koyucunun 

belirli bir hususun tespitini idareye bırakması halinde, yasama organının artık bu 

hususu kanun alanından çıkarıp idari işlem sahasına naklettiği söylenebilir. Bu 

hususun artık kanuni sahadan çıkmasını, kanun mahiyetini kaybetmesini sağlar. Bu 

artık düzenleyici işleme ait bir mesele halini alır. Görülüyor ki, olay yetki devri 

değil, belirli bir konuda yetki verme işlemidir
172

.  

YÜZBAŞIOĞLU, KHK'ları incelediği çalışmasında, düzenleme yetkisine, 

"...yürütme organı fonksiyonel bakımdan yasama işlemi yapmaktadır. Fakat 

kullanımı açısından, şüphesiz yasama organının asli ve ilk-el yetkisinden çok farklı 

olan ve ancak yasama organının izniyle, onun denetiminde ve geçici süre içinde 

kullanılabilen bu yetki için, yasama yetkisinin özel bir kullanım yetkisi" 

denilebileceğini ifade etmiş ve böylece délégation değil; ama délégalisationun geçerli 

olduğunu belirtmiştir
173

.  

Konunun KHK'lar açısından incelendiği bir başka çalışmada da, TEZİÇ, 

"Bakanlar Kuruluna KHK çıkarma yetkisinin tanınması yetki devri anlamına 

gelmeyip, Bakanlar Kurulunu yetkili kılma amacına yöneliktir. (...) Bakanlar 

Kuruluna KHK çıkarma yetkisi verilmesi, kanunla düzenlenecek konuların 

                                                 
171 GÜNEŞ, T., Türk Pozitif Hukukunda Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri, s. 65-66. 

172 SARICA, R., Türkiye’de İcra Uzvunun Tanzim Salahiyeti,  s. 206-207.  

173 YÜZBAŞIOĞLU, N., 1982 Anayasası ve Anayasa Mahkemesi Kararlarına Göre Türkiye'de 

Kanun Hükmünde Kararnameler Rejimi, s.  57-58. 
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yürütmenin düzenleme alanına sokulması, ya da yasama alanından çıkarılması 

(délégalisation) sonucunu doğurmaktadır. Yasama organı, verdiği yetkiyi her zaman 

bir kanunla geri alabileceği gibi, o alanda, daha sonra yasal düzenlemede de 

bulunabilir" şeklindeki ifadelerle délégalisation teorisini benimsediğini 

belirtmektedir
174

.  

İşlevsel ayrıma uygun bir kuramsal açıklamayı içeren her iki teori de rasyonel 

açıdan tutarlı sayılabilir. Zira yasama işlevinin genel ve soyut kural koyma faaliyeti 

olarak görülmesi ve bu işlevin ancak yasama organı tarafından yerine getirilmesi 

gerektiği mantıksal açıdan doğru kabul edilebilir. Ancak pozitif hukuk metinlerinde 

idareye tanınan ve uygulamada kaçınılmaz bir zorunluluk olarak görülen düzenleme 

yetkisini açıklamaya elverişli değildir
175

.  

GÜNEŞ, BAŞGİL, DURAN VE KUZU da söz konusu teorilerin düzenleme 

yetkisinin kaynağını açıklamaktan uzak olduğunu belirtmektedirler. 

GÜNEŞ, her şeyden önce söz konusu teorilerin başlangıç yerinin yanlış 

olduğunu ifade etmektedir. Zira idari fonksiyonu, sadece subjektif işlemlere 

hasredilmemesi; yani düzenleyici işlemlerin de idari fonksiyon içinde olduğunun 

kabul edilmesi durumunda, söz konusu teorilerin başlangıç noktaları ortadan 

kalkacak ve belki düzenleme yetkisine kaynak aramak gereksiz bir uğraş halini 

alacaktır. Zira düzenleme yetkisinin temeli, idari fonksiyonun ta kendisidir
176

.  

                                                 
174 TEZİÇ, E., Anayasa Hukuku (Genel Esaslar),  s. 28.   

175 ÖZTÜRK, B., Fransız ve Türk Hukukunda İdarenin Düzenleme Yetkisinin Kapsamı,  s. 78. 

176 GÜNEŞ, T., Türk Pozitif Hukukunda Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri, s. 63. 
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Yazara göre, söz konusu teorilerin, daha başta, genel işlem yapmanın, hangi 

organ tarafından yapılırsa yapılsın, bir yasama işlemi olarak kabul ettikleri için, 

yasamaya ait bir yetkinin yürütme tarafından kullanılıyor olmasını açıklamak 

zorunda kalmaktadırlar. Fakat bu durum meseleye bir temel aramaktan ziyade, 

mevcut durumun açıklanmasından başka bir şey değildir
177

. 

Yasama ile düzenleyici işlem arasındaki ilişkiyi belirtmek ve düzenlemeye bir 

temel bulmak için ortaya atılan delegasyon kavramı bu temeli bulmaktan çok uzaktır. 

Diğer taraftan, eğer delegasyon yasama organının yapması gereken veya 

yapabileceği bir işlemi yürütmenin yapması anlamına geliyorsa, bu durumun 

Anayasa'ya aykırı olduğu konusunda hiçbir şüphenin olmaması gerekir. Adına 

delegasyon yerine, délégalisation denmesinin de, hiçbir değişiklik meydana 

getirmeyeceği, sadece kelime oyunundan ibaret olacağı da açıktır
178

.  

KUZU da, yürütme organının düzenleyici işlem yapma yetkisinin temelini, 

"Délégation", "Délégalisation" ve "Déclassement" teorileri ile açıklayan görüşlerin, 

yürütmeye bazı konularda yetki verilmesini açıklamak için ileri sürülmüş, tabiri 

caizse, fiili duruma, hukuki bir kılıf bulma çabasından başka bir şey olmadığını ifade 

etmektedir. Buna ilaveten, GÜNEŞ'in yukarıda zikredilen görüşüne katılarak, söz 

konusu teorilerin gerçeği göstermekle beraber, hukuki açıdan yeterli görülemezler. 

Zira pozitif hukukta yürütme ve idare kavramları Anayasaların açıkça veya zımnen 

benimsedikleri prensiplere göre tespit edilebilir
179

.  

                                                 
177 GÜNEŞ, T., Türk Pozitif Hukukunda Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri, s. 65-66. 

178 GÜNEŞ, T., Türk Pozitif Hukukunda Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri, s. 70. 

179 KUZU, B., Anayasa Hukukumuzda Yürütme Organının Düzenleyici İşlem Yapma Yetkisi ve 

Güçlendirilmesi Eğilimi,  s. 49. 
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BAŞGİL'e göre, idarenin düzenleyici işlemleri bir kanun değildir ve 

düzenleyici işlemi ihdas eden organ da tali bir yasama organı değildir. Anayasa 

hukukumuzda iki çeşit kanun, iki çeşit yasama işlemi yoktur. Bir çeşit kanun ve bir 

çeşit yasama işlemi vardır. İdarenin düzenleyici işlemlerini, kanunla eş görmek ve 

yasama işlemi saymak hukuka aykırıdır. Bununla birlikte, idarenin düzenleyici 

işlemleri kanun gibi, genel, emperatif ve zorunludur. Kanuna eş olmamalarına 

rağmen, kanun gibi olmaları ise, yine daha üst normlar sebebiyledir
180

. 

Yazar, kamu hukukunda vekaletin izin ve icazet verme değil, bir yetkinin 

devri niteliğinde olduğunu belirtmektedir. Yetki devri ise, Anayasamazın ruhuna ve 

genel sistemine aykırdır. Zira Büyük Millet Meclisi yasama yetkisinin bizzat sahibi 

ve maliki değildir ki, bunu yürütmeye devredebilsin, kendi yerine hükümeti ikame 

edebilsin. Bu itibarla, yasamanın sahibi milli irade olup, meclis ise buna yetkilidir. 

Çünkü kendisi esasen vekildir. Kaldı ki, yasama yetkisi mahiyeti itibariyle devri 

mümkün değildir. Bu yetki temsili bir yetkidir. Ancak yetkilendirlmiş organ 

tarafından yürütülebilir. Yürütme organı ise, mümessil bir organ olmayıp, memur bir 

organdır
181

.  

DURAN'a göre de, KHK'ları incelediği çalışmasında, "...ne bir yasama 

yetkisinin yürütme organına devri (délégation), ne de yasal maddelerin düzenleme 

alanına aktarılması (délégalisation, déclassement) söz konusudur. T.C Anayasası'nın 

                                                 
180 BAŞGİL, A., F., Türkiye Teşkilat Hukukunda Nizamname Mefhumu ve Nizamnamelerin 

Mahiyeti ve Tabi Olduğu Hukuki Rejim, Teşkilatı Esasiye Kanununun 52 inci Maddesi 

Üzerinde Tarihi ve Tahlili Etüd, s.68-70.  

181 BAŞGİL, A., F., Türkiye Teşkilat Hukukunda Nizamname Mefhumu ve Nizamnamelerin 

Mahiyeti ve Tabi Olduğu Hukuki Rejim, Teşkilatı Esasiye Kanununun 52 inci Maddesi 

Üzerinde Tarihi ve Tahlili Etüd, s. 83. 
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64. maddesine eklenen yeni hükümlerle, sadece yürütme organının düzenleme yetkisi 

biraz daha genişletilmiş ve serbestleştirilmiş bulunmaktadır"
182

.  

ÖZTÜRK'e göre de, "Gerek Fransız gerek Türk Hukukunda yasama 

yetkisinin devri kuramına başvurulması, kuramsal bir açıklama ihtiyacına yol açan 

anayasal düzenlemelerden ve uygulamadan kaynaklanmaktadır. Ne var ki, pozitif 

hukukun verileri, bu ihtiyacın düzenleme yetkisini yasama işlevi içerisinde 

değerlendirerek karşılanmayacağını göstermektedir. ...tarihsel nedenlerin ve sosyo-

ekonomik koşulların etkisiyle hazırlanan pozitif hukuk metinleri, doğal olarak 

kuramsal tutarlık kaygısı taşımamaktadır. Devlet işlemlerinin tasnifine ilişkin bir 

kuramın etkililiği de, esas olarak önerdiği tasnifin hukuksal sonuçlarının pozitif 

hukuka uygunluğu yönünden değerlendirmek gerekir; Fransız ve Türk Anayasa 

metinleri işlevsel yaklaşımın bu açıdan son derece yetersiz olduğunu ortaya 

koymaktadır. ...İşlevsel yaklaşım da, pozitif hukukta organik ve biçimsel yönden 

nitelenen kanun kavramı ile düzenleme yetkisi arasındaki ilişkiyi kavrayamamakta; 

bir yandan düzenleme yetkisini katı bir biçimde kanuna bağlayarak uygulamadan 

kaynaklanan sorunlara çözüm bulamazken, diğer yandan, kanun üstünlüğüne 

dayanan bir sistem de kuramamaktadır"
183

.  

Yazar, yasama yetkisinin devri anlayışını yarattığı bir başka sakıncanın ise, 

düzenleme yetkisinin kapsamının belirlenmesine ilişkin olduğunu ifade etmektedir. 

Şöyle ki, yasama yetkisinin devri teorisinin kabul edilmesi durumunda, düzenleyici 

işlemlerle, kanunların da değiştirilebileceğini kabul etmek gerekir. Zira bu durumda 

                                                 
182 DURAN, L., “Kanun Hükmünde Kararname”,  s. 5.  

183 ÖZTÜRK, B., Fransız ve Türk Hukukunda İdarenin Düzenleme Yetkisinin Kapsamı,  s. 82. 
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idare kendisine devredilen yasama yetkisini kullanmaktadır. Böyle bir durum ise, 

yasama ile yürütme arasındaki anayasal hiyerarşiyi hiçbir dayanak olmadan 

değiştireceği açıktır
184

.  

Gerçekten de, işlevsel yaklaşımla, düzenleme yapma yetkisini sadece yasama 

organına izafe eden bir görüş, idari işlevi açıklamaktan uzaktır. İdari işlevi, maddi 

kritere göre, sadece subjektif işlemlere hasretmek, ne günümüz devletinde, ne de 

yürütme ve idarenin içerdiği anlam sebebiyle doğru olacaktır.  

dd- Düzenleme Yetkisini İdari İşlevle Açıklayan Görüşler 

Bu görüşe göre, idarenin düzenleme yapma yetkisi genel niteliktedir. Bu 

yüzden, bu görüş, hukuki temelini, Anayasa ile temellendirme gereksinimi duymaz. 

Bu yaklaşımın temel sonucu, düzenleme yetkisinin, Anayasa'nın düzenleme yetkisine 

ilişkin hükümlerinden değil, söz konusu hükümlerin düzenleme yetkisinden 

türetilmesidir
185

. 

Başka bir ifadeyle, işlevsel yaklaşımın aksine, pozitif hukukta belirlenen 

düzenleme yetkisine ilişkin kuralların temeli araştırılmakta, pozitif hukuk dışlanarak 

fiili duruma kuramsal bir çerçeve çizilmemektedir. 

Düzenleme yetkisini idari işlev ile açıklamaya yönelik tartışmalar, Türk 

hukukunda, bilhassa 1924 Anayasası döneminde geniş yer tutmuştur. Zira 1924 

Anayasası nizamnameler (tüzükler) hakkında düzenleme bulunmasına karşın,  

talimatnameler (yönetmelikler) hakkında açık bir düzenleme bulunmayışı, 

düzenleme yetkisinin kaynağı sorununu doğrudan yönetmeliklerin hukuki meşruiyeti 

                                                 
184 ÖZTÜRK, B., Fransız ve Türk Hukukunda İdarenin Düzenleme Yetkisinin Kapsamı,  s. 88. 

185 ATAY, Y., Ş., Türk İdare Hukukunda Adsız Düzenleyici İşlemler, s. 73. 
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ile bağlantılı hale getirmiştir. Bu bağlamda, doktirnde düzenleme yetkisinin 

kaynağını araştırma ve temelini yürütme yetkisi ile açıklamaya yöneltmiştir
186

. 

Günümüzde düzenleme yetkisinin, idarenin işlevsel konumu içinde yer aldığı 

konusunda büyük bir konsensüs bulunmakla birlikte, bu görüşün dayandırıldığı 

gerekçeler farklılık taşıyabilmektedir. Bu bölümde düzenleme yetkisinin genelliği 

bağlamında ileri sürülen görüşler incelenecektir
187

. 

aaa- Düzenleme Yetkisi İdari İşlevin Sonucudur. 

Fransız hukukçu Carré de Malberg'e göre, idari faaliyet kaynağını 

Anayasa'dan alır, fakat konusunu kanun belirler. Bu nedenle, düzenleyici işlem, 

düzenleyici olmayan işlemden farksız olarak, herhangi bir kuramsal araştırmaya 

lüzum olmaksızın, Anayasa'ya göre idarenin yetkileri cümlesindendir
188

. 

Hukukumuzda da, genel kanı, Anayasa'nın koyduğu genel prensiplere göre 

'Yürütme' aynı zamanda, düzenleme faaliyetlerini de içermektedir. Ancak bu konuda 

düzenleme yetkisinin temellerini neye dayandırılacağı konusunda farklı görüşler 

mevcuttur. 

BAŞGİL'e göre, "...gerek Hükümet tarafından icrai vazifesinin ifası zımnında 

re'sen yapılan ve gerek vazii kanunun emri ve sureti mahsusada daveti üzerine 

yapılan nizamnameler, asla teşri bir vekalet mahiyetinde değildir; sırf icrai bir 

                                                 
186 AKBULUT, E., Türk İdare Hukukunda Kanuni İdare İlkesi,  s. 67-68.   

187 ATAY, Y., Ş., Türk İdare Hukukunda Adsız Düzenleyici İşlemler, s. 73. 

188  Malberg'ten Nkl: GÜNEŞ, T., Türk Pozitif Hukukunda Yürütme Organının Düzenleyici 

İşlemleri, s. 71-72. 
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vazifenin ifasıdır"
189

.  Yazar böylece, idarenin düzenleme yetkisini yürütme ve idare 

fonksiyonuna bağlamaktadır. 

SARICA, düzenleme yetkisini; yürütme yetkisi, yürütme kuvveti, kısaca 

yürütme mefhumu içinde mündemiç olduğunu belirtmektedir. Yazar göre, 

düzenleme yetkisi, yürütme işlevinin doğal, zaruri ve mantıki bir neticesidir. Zira, 

yürütme fonksiyonu genel bir surette, kanunları uygulamak işi diye tarif edilebilir. 

Kanunları uygulamak mefhumunun içine ise, boşlukları doldurmak ve gerektiğinde 

yeni kurallar koymak da girer
190

.   

Bu nedenle, yazara göre düzenleme yetkisine, ayrıca pozitif hukukta bir 

kaynak aramaya gerek yoktur
191

. Kaldı ki, 1924 Anayasası'nın 52. maddesinde 

nizamname konusunda yetki verilmesinin de, yürütmeye tanınan düzenleme 

yetkisinin kaynağı olduğu, başka bir kaynak aranmasına gerek olmadığı iddiası da 

doğru değildir. Zira düzenleme yetkisi, nizamname kavramından daha önce gelen bir 

kavramdır. Düzenleme yetkisi, Anayasa'da nizamname düzenlediği için doğmaz. 

Nizamname, düzenleme yetkisinden doğar. Yürütme organına genel bir düzenleme 

yetkisi tanındığı içindir ki, nizamname ile ilgili düzenleme Anayasa'da yer almıştır. 

Yani nizamname ile ilgili düzenleme mevcut diye, düzenleme yetkisi var olmamıştır. 

Dolayısıyla düzenleme yetkisinin bir tezahürü olan nizamname, düzenleme 

                                                 
189 BAŞGİL, A., F., Türkiye Teşkilat Hukukunda Nizamname Mefhumu ve Nizamnamelerin 

Mahiyeti ve Tabi Olduğu Hukuki Rejim, Teşkilatı Esasiye Kanununun 52 inci Maddesi 

Üzerinde Tarihi ve Tahlili Etüd, s.84-85. 

190 SARICA, R., Türkiye’de İcra Uzvunun Tanzim Salahiyeti,  s. 30.  

191 Nitekim yazar, gerek Fransa'da, gerekse ABD'de, düzenleme yetkisinin ayrıca Anayasa'da tanınmış 

olmamasına rağmen, kullanıldığını ifade etmektedir. SARICA, R., Türkiye’de İcra Uzvunun 

Tanzim Salahiyeti,  s. 30 ve Dp:1. 
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yetkisinin zorunlu ve rasyonel bir sonucudur. Yoksa nizamname düzenleme 

yetkisinin sebebi değildir. Nizamnamenin bir idari fonksiyon olduğu ortadayken ve 

idari fonksiyonun genel düzenleme yetkisi de salt yürütme organı olmasından 

kaynaklıdır. Söz konusu bu yetkiye Anayasal bir temel aranacaksa, o da yürütme 

fonksiyonunu tanımlayan Anayasanın 7. maddesidir
192

. Diğer taraftan, aksi doğru 

olsaydı, Anayasa'da yer alan genel düzenleyici işlemler dışında, idarenin düzenleme 

yapamaması gerekirdi. Bu sebeple, düzenleme yetkisi, doğrudan doğruya, yürütme 

organının mahiyetinden doğmaktadır
193

.   

ONAR'a göre de, idarenin düzenleyici işlem yapma yetkisi, idarenin kendi 

fonksiyonundan kaynaklanır. Düzenleme yetkisinin temeli, idari işlevden ve kamu 

hizmetinini özelliklerinden çıkrarmak gerekir. Anayasa'da bu konuda açıkça bir 

hüküm olmasa bile, idarenin görevlerini yapabilmesi, yetkilerini kullanabilmesi için 

düzenleme yetkisine sahip olması gerekir. Zira yasama organı teknik alanlarda ve 

teknik konularda kural koyması güçtür. Koysa bile, bu kuralların kamu hizmetine 

egemen olan esas ve yöntemlere uydurulması zaman alacaktır. Öyleyse, kamu 

hizmetine ilişkin kuralların, hizmet gereklerine göre uydurulması, hizmetin verimli 

işlemesi, teknik bilgi ve uzmanlık isteyen işlerde, ayrıntılarda idarenin düzenleme 

yetkisinin bulunmasını zorunlu kılar
194

. 

Yine yazara göre, 1961 Anayasası'nda yer alan tüzük ve yönetmeliğe ilişkin 

hükümlere nazaran, düzenleme yetkisi daha geniştir. Zira düzenleme yetkisi, idare 

                                                 
192 SARICA, R., Türkiye’de İcra Uzvunun Tanzim Salahiyeti,  s. 30-35. 

193 SARICA, R., Türkiye’de İcra Uzvunun Tanzim Salahiyeti,  s. 36-37. 

194 ONAR, S., S., İdare Hukukunun Umumi Esasları,  C: I, 1952, s. 261, 371, ONAR, S., S., 

"Nizamname ve Talimatnameler",  s. 262-263. 
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işlevinden ve niteliğinden doğmaktadır. İdare yapısı itibariyle bir takım kurallar 

ihdas etme yetkisine sahiptir ve hatta idarede eşitliği sağlamak, hizmetten 

faydalanacaklar için eşit muamele yapmak, idarenin tarafsızlığını temin etmek için 

bu tasarrufları yapmak zorundadır
195

. Bu itibarla, idari işlem yapmaya yetkili tüm 

idari makamlar, düzenleme yetkisine sahiptir
196

. 

SOYASLAN'a göre de, İdarenin düzenleme yetkisi, kuramsal temeli 

kendinden menkul görevlerinden doğmaktadır
197

. 

YILDIRIM da, yürütme ve idare fonksiyonun düzenleme yetkisini de içerdiği 

görüşündedir
198

. 

YAYLA'ya göre de, düzenleme yetkisinin temelinde, idareye, Anayasa ve 

diğer kanunlarla, hatta uluslarası belge ve andlaşmalarla verilmiş görevler bulunur. 

Zira bu görevlerin yerine getirilmesi için çeşitli işlemler ve eylemler yapılması 

şarttır. Başka türlü idare kendisine verilen görevleri yerine getiremez. Bireysel idari 

işlemlerin mevcut hukuk düzeni içinde istikrarlı, eşit ve güvenilir bir biçimde 

uygulanabilmesi de ancak düzenleyici işlemler vasıtasıyla olur. Yazar, GÜNEŞ'e 

atfen, düzenleme yetkisinin eşit, adil ve güvenilir idari işlevin kaçınılmaz sonucu 

olduğunu belirtmektedir
199

.  

                                                 
195 ONAR, S., S., İdare Hukukunun Umumi Esasları,  C: I, 1966,  s. 371-372. 

196 ONAR, S., S., İdare Hukukunun Umumi Esasları,  C: I, 1966,  s. 393. 

197 SOYASLAN, D., Yürütme Organının Suç ve Ceza Koyma Yetkisi, s. 16. 

198 YILDIRIM, T., Türk İhracat Rejimi ve İlgili Mevzuat, Kazancı Hukuk Yay., 1. Bası, İstanbul 

1991, s. 45. 

199 YAYLA, Y., İdare Hukuku, Beta Yay.,  1. Bası, İstanbul, Eylül 2009, s. 143-144.  
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ÖZAY da, Anayasa'nın ve kanunların açıkça gösterdiği ve müsaade ettiği 

konu ve hallerde düzenleme yetkisinin kullanılabileceğini ifade etmektedir
200

.  

bbb- Düzenleme Yetkisinin Dayanağı İdarenin Takdir Yetkisidir. 

Düzenleme yetkisini, idarenin takdir yetkisi ile açıklayan görüş, 

hukukumuzda ilk defa, GÜNEŞ tarafından 1961 Anayasası döneminde öne sürülmüş 

ve 1982 Anayasası döneminde de birçok yazarca
201

 benimsenmiştir
202

. 

GÜNEŞ, işlevsel yaklaşımla düzenleme yetkisini açıklamaya çalışan; ancak 

idarenin düzenleme yetkisinin dayanağının pozitif hukukta aramayan görüşlere 

katılmamaktadır. Yazara göre, düzenleme yetkisinin kaynağı, pozitif hukukta 

aranmalıdır. Nitekim,  1961 Anayasası'nın "Yürütme Görevi"ne ilişkin 6. maddesi 

(Yürütme görevi, kanunlar çerçevesinde, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu 

tarafından yerine getirilir), düzenleme yetkisinin pozitif hukuktaki dayanağını 

oluşturur. Zira yürütme kavramının içerisinde birel işlem yanı sıra, düzenleyici işlem 

tesis etmenin de var olduğu, Anayasa'da bu konuda bir ayrımın yapılmadığı; 

dolayısıyla hem birel işlemin hem de düzenleyici işlemin dayanağının anılan 

Anayasa maddesi olduğunu ifade edilmiştir 
203

. 

Ancak yazar, birel işlemler ile düzenleyici işlemlerin bir takım farklılıkları
204

 

sebebiyle gelebilecek eleştirilere yanıt vermek için, her iki işlemin farklılıkları 

                                                 
200 ÖZAY, İ., H., Günışığında Yönetim, s. 426-427. 

201 GÜNDAY, M., İdare Hukuku, s. 225-226. GÖZLER, K., İdare Hukuku C:I, 1160-1161. 

202 ÖZTÜRK, B., Fransız ve Türk Hukukunda İdarenin Düzenleme Yetkisinin Kapsamı,  s. 107. 

203 GÜNEŞ, T., Türk Pozitif Hukukunda Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri, s. 81. 

204 Zira birel işlemler  muhakkak inrta legem olması gerekmekteyken, düzenleyici işlemler praeter 

legem olabilmektedir. Başka bir ifadeyle birel işlemler tamamen kanun içindeyken, düzenleyici 
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nedeniyle, farklı temelleri olup olmadığını sorgulamıştır. Fakat mahiyetlerinden 

doğan bir takım farklılıklar, iki işlem türü için de, yürütme içinde eş görevleri olduğu 

gerçeğini değiştirmeyeceğini, düzenleme yetkisinin de, birel işlemlerin de 

dayanağının (bağlı yetki sınırlandırılan alanlar dışında) takdir yetkisi olduğu 

sonucuna ulaşmıştır
205

.  

Yazara göre idarenin düzenleme yetkisinin salt kanunların uygulanmasıyla 

açıklayan görüş doğrudur; ancak eksiktir. Bunun takdir yetkisi kavramı
206

 ile 

tamamlanması gerekir
207

. Zira idarenin sadece kanunu somutlaştırma şeklinde yaptığı 

işlemler, idarenin bağlı yetki ile yetkilendirildiği işlemlerdir. Oysa, idare her 

işleminde bağlı yetki ile sınırlı değildir. İşlemi yapmak veya yapmamak, işlemin 

içeriğini belirleme yetkisine sahip olduğu durumlarda takdir yetkisine sahiptir. 

İdarenin işlem tesisi konusunda takdir yetkisine sahip olduğu durumlarda, kanunların 

tanıdığı, fakat sadece onların uygulanmasından ibaret olmayan bir yetkiye sahiptir. 

                                                                                                                                          
işlemlerin kanunu tamamlayan özellikleri nedeniyle, her ikisini aynı mahiyette saymak ve böylece 

aynı kaynağa dayandırmak mümkün olup olmayacağı hususu, düzenleme yetkisinin kaynağı açısından 

hayati öneme sahiptir.   GÜNEŞ, T., Türk Pozitif Hukukunda Yürütme Organının Düzenleyici 

İşlemleri, s. 81-82. 

205 GÜNEŞ, T., Türk Pozitif Hukukunda Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri, s. 83 vd. 

206 Takdir yetkisi konusunda ayrtılı bilgi için bkz: AKAN, A., "İdarenin Takdiri Tasarruflarının Kazai 

Kontrolü", İD, Y: 21, Temmuz-Ağustos, 1950, S:205, s.3-18., KARATEPE, Ş., "İdarenin Takdir 

Yetkisi", TİD, Y:63, Eylül 1991, S:392, s. 63-119., KALABALIK, H., "İdare Hukukunda Takdir 

Yetkisi Kavramı ve Benzer Kurumlarla Karşılaştırılması", GÜHFD, (Prof. Dr. Naci Kınacıoğlu'na 

Armağan)Aralık 1997, C:1, S:2, KAYA, C., İdarenin Takdir Yetkisi ve Yargısal Denetimi", 

CANYAŞ, O., Vergi Normlarında İdarenin Takdir Yetkisinin Saptanması, Mali Akademi Yay., 

Akademi Serisi Yay. No:2, Ankara 2012., ÜSTÜN, Ü., S., Türk Vergi Hukukunda İdarenin 

Takdir Yetkisi, Turhan Kitabevi, Ankara 2007., GERÇEK, A., Türk Vergi Hukukunda İdarenin 

Takdir Yetkisi, Yaklaşım Yay., Ankara, 2006.   

207 GÜNEŞ, T., Türk Pozitif Hukukunda Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri, s. 90-91. 
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Bu durum doğal olarak birel işlemlerde geçerli olduğu gibi düzenleyici işlemler 

açısından da geçerlidir. Başka bir anlatımla, idarenin birel işlem yapma, yapmama ya 

da içeriğini belirleme yetkisine (takdir yetkisine) sahip olduğu her durumda 

düzenleme yetkisine de sahiptir
208

. Bu bağlamda, GÜNEŞ'in ifadesi ile düzenleme 

yetkisi (ya da düzenleyici işlem), "idarenin takdir yetkisinin bir tezahüründen başka 

bir şey değildir"
209

.  Zira idarenin düzenleyici işlem tesisi, idarenin yetkisini, somut 

bir olayda değil de, benzer olaylarda eşit şekilde uygulanmak üzere baştan tespit 

etmesinden başka bir şey değildir. Yani idarenin düzenleyici işlemleri ile birel 

işlemler bu açıdan eştir
210

. 

Kaldı ki, idare kanunla kendisine tanınan takdir yetkisinin genişliği ne olursa 

olsun, bir hukuk devletinde takdir yetkisini keyfi olarak değil, eşitlik ilkesine uygun 

olarak kullanmak zorundadır. Bu itibarla, eşit davranmanın idareye yüklediği 

zorunluluk sebebiyle, ortada tabiri caizse zımni bir düzenleme mevcuttur.  O halde 

takdir yetkisine sahip her idare, bu yetkisini, açık bir şekilde, düzenleyici işlemlerle 

düzenleyebilir
211

. 

ZANOBİNİ ise bu görüşün aksini savunmaktadır. Yazara göre,  takdir yetkisi 

olan idarenin bu yetkisini kendi ihdas edeceği kurallarla düzenlese dahi, bu durum 

her zaman idarenin objektif hukuk kuralı koyması anlamına gelmez. Bu kurallar, 

                                                 
208 GÜNEŞ, T., Türk Pozitif Hukukunda Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri, s. 87-88.. 

209 GÜNEŞ, T., Türk Pozitif Hukukunda Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri, s. 88. 

210 GÜNEŞ, T., Türk Pozitif Hukukunda Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri, s. 88. 

211 GÜNEŞ, T., Türk Pozitif Hukukunda Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri, s. 89-90, 

GÖZLER, K., İdare Hukuku C:1, s.1161, ÖZTÜRK, B., Fransız ve Türk Hukukunda İdarenin 

Düzenleme Yetkisinin Kapsamı,  s. 108, 
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idareyi bağlarken, herkes için aynı nitelikte değildir. Eğer idari işlem bireylere karşı 

da bağlayıcı ise, genel bir idari işlem olabilir. Fakat bu asla düzenleyici işlem gibi bir 

hukuk kuralı niteliği taşımaz. Bu itibarla, takdir yetkisine sahip her idare değil, 

sadece Anayasa ile yetkili kılınmış idareler düzenleyici işlem yapabilir. Dolayısıyla, 

takdir yetkisi, bir takım kurallar koyma hakkına esas olabilir. Ancak düzenleme 

yetkisinin kaynağı olamaz
212

.    

ÖZTÜRK, GÜNEŞ'in söz konusu savının bir takım eleştirilere maruz 

kalabileceği ifade etmektedir. Yazara göre de, "idarenin düzenleme yetkisi ile birel 

işlem tesis etme yetkisi arasında herhangi bir fark bulunmadığı ve düzenleme 

yetkisinin de idarenin tek taraflı işlem tesis etme yetkisinin bir görünümü olduğu 

ortada" da olsa, bu durumun tek başına "idareye birel işlem tesis etme konusunda 

tanınan takdir yetkisinin düzenleme yetkisine de kaynaklık ettiğini söylemek kolay 

görünmemektedir".
213

 Zira idarenin düzenleme yetkisinin, takdir yetkisine 

endekslenerek açıklanması, takdir yetkisinin var oluş nedeni olan "somut durumlara 

has özelliklerin dikkate alınmasında olanak" sağlama amacıyla çelişebilir. Nitekim 

"idareye birel işlemler tesis etme konusunda takdir yetkisi tanıyan bir kanun 

hükmünün kendiliğinden düzenleme yetkisini de içerdiği sonucuna varmak, bir 

bakıma idarenin kendisine kanunla tanınan takdir yetkisini, bağlı yetkiye 

dönüştürmesine imkan vermektedir. Oysa kanun koyucu bu hususta kasten 

düzenlememek ve idareye de düzenleme yetkisini tanımamak suretiyle, ilgili idarenin 

otomatik bir uygulamaya gitmesini önlemek ve onu somut durumların özelliklerini 

                                                 
212 ZANOBİNİ, G.,(Çev:AKGÜÇ, A.-ERMAN, S.)  İdare Hukuku, İstanbul 1945. (Nkl: KAYA, C., 

İdarenin Takdir Yetkisi ve Yargısal Denetimi", s. 108. 

213 ÖZTÜRK, B., Fransız ve Türk Hukukunda İdarenin Düzenleme Yetkisinin Kapsamı,  s. 108. 
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dikkate almaya zorlamak istemiş olabilir. Bu durumda, idareye tanınan takdir 

yetkisinin düzenleme yetkisine kaynaklık edemeyeceği açıktır"
214

. 

Ancak AKBULUT, ÖZTÜRK'ün takdir yetkisi konusundaki görüşlerine, 

"idarenin kendisinin ihdas ettiği ve her zaman da değiştirebileceği bir düzenleyici 

işlemle idarenin takdir yetkisinin bertaraf edildiğini söylemek kanımızca mümkün 

değildir. Ayrıca kanunun tanıdığı takdir yetkisinin sınırları içinde belli olasılıklar 

öngörerek bu olasılıkların gerçekleşmesi halinde iradesini hangi yönde kullanacağını 

önceden takdir edip ilan etmek de idarenin takdir yetkisinin kullanılmasından başka 

birşey değildir. Yine düzenleyici işlemler nedeniyle somut olayın özelliklerinin 

dikkate alınmaması söz konusu değildir. Söz konusu olan sadece benzer somut 

olaylarda takdir yetkisinin benzer şekilde kulanılmasının saptanmasından ibarettir" 

diyerek katılmamaktadır
215

. 

Yine, düzenleme yetkisini takdir yetkisi ile açıklayan GÜNDAY da, 

ÖZTÜRK'ün söz konusu görüşlerine katılmamaktadır. Yazara göre, "Düzenleme 

yetkisinin takdir yetkisinden kaynaklandığının kabulü, müellifin düşüncesinin aksine, 

idarenin kanunla tanınan takdir yetkisinin, herzaman bağlı yetki haline dönüşmesi 

sonucunu doğurmaz. Zira; İdare, daha sonra karşılacağı somut olayların özellikleri 

gerekli kıldığı takdirde, takdir yetkisini eşitlik ilkesine uygun bir biçimde kullanmak 

için daha önce yaptığı açık ya da zımni düzenlemeleri değiştirmek suretiyle geleceğe 

yönelik yeni düzenlemeler yapabilir"
216

. 

                                                 
214 ÖZTÜRK, B., Fransız ve Türk Hukukunda İdarenin Düzenleme Yetkisinin Kapsamı,  s. 109-

110. 

215 AKBULUT, E., Türk İdare Hukukunda Kanuni İdare İlkesi,  s. 69-70.   

216 GÜNDAY, M., İdare Hukuku, 10. Baskı,  s. 226, Dp: 206 
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Ancak, Danıştayın idarenin kendi kendine (düzenleyici işlemleri vasıtasıyla) 

takdir yetkisini ortadan kaldıran düzenlemelerin hukuka aykırı bulduğu kararlarına 

rastlamak mümkündür
217

. 

Kanımızca da, idarenin takdir yetkisi, Anayasa uyarınca idari işlev içinde 

idarenin başvurabileceği bir yol olup, düzenleme yetkisini açıklama hususunda 

yardımcı bir argüman olabilir. Bu durum, idarenin aşağıda açıklamaya çalışacağımız 

düzenleme yetkisinin unsurları ve sınırları konusunda da, herhangi bir sakınca 

oluşturmaz. Zira bağlı yetkinin olduğu yerde, takdir yetkisinden söz edilemez. O 

halde, Anayasanın 38 ve 73. maddeleri gibi yasallığın ön plana çıktığı alanlarda 

takdir yetkisinden bahsedilemeyeceğinden, vergi, suç ve cezanın da idare tarafından 

düzenlenmesinden bahsedilemez.  

                                                 
217 "Türk vatandaşlığına alınma başvurusu üzerine hakkında yapılan tahkikatta güvenlik bakımından 

kişisel sakıncasının tespit edilemediği, ancak Bakanlar Kurulu kararıyla uygulamaya konulan 

yönergenin 19. maddesindeki, özellikli illerde oturmak veya bu bölge ile ilişki kurmak isteyen Türk 

soylu olmayan yabancıların vatandaşlığa alınamayacakları kuralı nedeniyle vatandaşlığa alınma 

başvurusunun reddedildiğinin anlaşılması karşısında vatandaşlığa alınmak için 403 sayılı Türk 

Vatandaşlığı Yasasında öngörülen koşulları taşıyan ve hakkında yapılan tahkikatta güvenlik 

bakımından kişisel sakıncası tespit edilmeyen davacının, vatandaşlığa alınma isteminin, vatandaşlığa 

alınmasının sakıncalı olduğu yönünde somut hiçbir bilgi ve belgeye dayanılmadan sadece Yönergede 

öngörülen koşulu taşımadığı gerekçesiyle reddi yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka 

uyarlık bulunmamaktadır". D. 10. D., 17.10.2006 gün ve 2003/2636 E., 2006/5764 K. (DD, S: 114, 

2007, s. 302.) "Anayasanın 128. maddesi uyarınca çıkarılan 657 sayılı Yasada, emekliye ayrılanların 

yeniden hizmete alınmaları konusunda düzenleme yapılmış olması karşısında, genelge ile emekli 

öğretmenlerin tekrar öğretmenliğe atanamayacakları yönünde düzenleme yapılması, 93. madde ile 

idareye tanınan takdir yetkisini ortadan kaldırıcı bir nitelik taşıdığından ve yasada yer almayan bir 

kısıtlama öngördüğünden genelge hukuka aykırı bulunmuştur. Davacının bu yoldaki başvurusunun bu 

madde uyarınca incelenip değerlendirilmesi gerekirken, genelgeye dayanılarak reddedilmesi hukuka 

aykırıdır".  D. 5. D., 22.02.1994 gün ve 1993/4878 E., 1994/1129 K.   (Nkl: ATAY, Y., Ş., Türk 

İdare Hukukunda Adsız Düzenleyici İşlemler, s.77-78). 
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ccc- Düzenli İdarenin Gereği Olup, Eşyanın Tabiatından Kaynaklanır. 

 Öğretide bir kısım yazarlarca, idarenin düzenleme yetkisinin kaynağı, takdir 

yetkisi dışında, kanunun yetki ve taktirini idareye bıraktığı konuların idare tarafından 

düzenlenmesi ile de açıklanmıştır
218

. 

 Doktrinde BALTA, "idare, hukuk kaynaklarının, en başta kanunun kendi 

yetki ve takdirine bıraktığı konuları, bunların nitelikleriyle eldeki tecrübe ve imkanın 

verdiği ölçüde, bir takım objektif kurallarla düzenlemek" ödevinde olduğunu 

belirtmiş ve sahip olduğu düzenleme yetkisini de, genel düzenleme yetkisi olarak 

tanımlamıştır
219

.  

 Yazar göre ayrıca, idari faaliyetler salt kanun ve tüzüklerin uygulanmasından 

ibaret değildir. Bunlar dışındaki her türlü teknik ve maddi faaliyetlerin de, düzenle 

yürütülmesi gerekir. Bu ise,  bir takım kuralların önceden belirtilmesi ile 

mümkündür. Hatta yazar bu sebeple, düzenleyici işlemleri (yönetmelikleri); 

uygulama yönetmelikleri ve adi yönetmelikler diye ikiye ayırmaktadır
220

.  

 GÜNDAY da, benzer bir görüşle, idarenin düzenleme yetkisinin kaynağını 

açıklarken, hem takdir yetkisine, hem de hukuk devletinin bir gereği olduğunu 

belirttiği belirlilik ve düzenli idare ilkesine ve nihayet eşitlik ilkesine 

dayanmaktadır
221

. 

                                                 
218 ATAY, Y., Ş., Türk İdare Hukukunda Adsız Düzenleyici İşlemler, s.78. 

219 BALTA, T., B., İdare Hukukuna Giriş, Ankara, TODAİE, 1970, s. 84. 

220 BALTA, T., B., İdare Hukukuna Giriş, Ankara, TODAİE, 1970, s. 126. 

221 GÜNDAY, M., İdare Hukuku, 10. Baskı, s. 226.  
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 Benzer bir görüş de GÖZLER tarafından ileri sürülmüştür. Yazar, düzenli bir 

idareye ulaşabilmek için düzenleme yekisinin kimi zaman herhangi bir yasal, 

anayasal dayanak olmadan eşyanın tabiatından kaynaklı bir yetki ortaya 

çıkabileceğini ifade etmektedir
222

. 

 Yazara göre, idare yürüttüğü faaliyetler gereği, işin doğası gereği, düzenleme 

yetkisine sahip olmalıdır. Zira idare düzenleme yetkisine sahip olmazsa, üstlendiği 

hizmetleri yerine getiremeyebilir. İşte bu nedenle, bazı durumlarda idareye Anayasa 

ve kanunda düzenleme yetkisi verilmese bile, işin mahiyetin ötürü bir düzenleme 

yetkisi bulunabilir. Bu itibarla, yazar, Fransız yazarlardan da esinlenerek, idarenin 

düzenleme yetkisinin bir kaynağının da eşyanın tabiatından kaynaklandığını ifade 

etmektedir
223

.  

 Yazar düzenli idareye ulaşabilmek için, yani faaliyetini layıkıyla yerine 

getirebilmesi için, eşyanın tabiatı kavramından yararlanarak düzenleme yetkisini 

genişletmektedir. Eşyanın tabiatı kavramının ise çeşitli durum ve ihtiyaçların 

girdiğini belirtmektedir. Buna göre; kanun koyucunun her şeyi düzenleyeme 

imkansızlığı, kamu hizmetinin iyi işlemesi ihtiyacı (düzenli idare ilkesi olarak da 

adlandırılabilir), kamu düzenin sağlanması ihtiyacı ve takdir yetkisinin 

objektifleştirilmesi ihtiyacı bu durum ve ihtiyaçlar arasında sayılabilir
224

.  

                                                 
222 GÖZLER, K. ,İdare Hukuku, C: I, s. 1157 vd. 

223 GÖZLER, K. ,İdare Hukuku, C: I, s. 1158. 

224 GÖZLER, K. ,İdare Hukuku, C: I, s. 1158-1161. 
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 Doktrinde ve Danıştay kararlarında
225

, idarenin düzenleme yetkisinin, "genel 

düzenleme yetkisi" olduğu şeklindeki bu anlayış, Anayasa'da düzenlenmemiş 

bulunan işlemler açısından hukuki bir dayanak bulma çabasının sonucudur. Çünkü 

aksi durumda, idarenin kaynağını Anayasa'dan almayan bir yetkiyi kullandığını 

kabul etmek gerekir
226

. Ancak, idarenin, düzenleme yetkisinin kaynağı bizatihi 

Anayasa'dır. Yürütme ve idarenin düzenleme yetkisinin kanuni dayanak kılınarak 

kullanılması zorunluluğu, yani niteliği, kaynağından ayrı bir sorun değildir. O halde, 

idarenin kanuni dayanağı olmaksızın, genel düzenleme ve bireysel idari işlem 

yapması mümkün değildir
227

. 

D- Hukuki Niteliği ve Unsurları 

1- Genel Açıklama  

Aslında idarenin düzenleme yetkisinin niteliği ve unsurları sorunu, söz 

konusu yetkinin kaynağında bağımsız bir sorun değildir
228

.  

Bu bağlamda, yukarıda konunun kuramsal temelleri araştırılırken, düzenleme 

yetkisinin hukuki niteliği ve unsurları konusunda da, konumuzu aydınlatıcı ifadelere 

yer verilmiş oldu. Dolayısıyla, idarenin düzenleme yetkisinin Anayasa ve yasalardan 

bağımsız olarak, salt idari işlevden, düzenli idare ilkesinden veyahut idarenin takdir 

yetkisinden kaynaklandığı ifade edilirse, düzenleme yetkisinin, yasama yetkisinden 

farklı bir hukuki niteliği olmayacak ve secundum legem ve intra legem unsurlarından 

                                                 
225 Danıştay kararları için bkz: Dördüncü bölüm. 

226 ATAY, Y., Ş., Türk İdare Hukukunda Adsız Düzenleyici İşlemler,  s. 81. 

227 ATAY, Y., Ş., Türk İdare Hukukunda Adsız Düzenleyici İşlemler,  s. 81. 

228 ATAY, Y., Ş., Türk İdare Hukukunda Adsız Düzenleyici İşlemler,  s. 81. 
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bahsetmek mümkün olmayacaktır. Ancak idarenin Anayasa'dan kaynaklı, Anayasal 

sınırlar içinde (ister idari işlevden, ister düzenli idare ilkesinden, isterse idarenin 

takdir yetkisinden bahsedelim) düzenleme yetkisininden kuramsal temellerinden 

bahsedildiği zaman, yasama yetkisinden farklı, hukuki niteliği ve unsurları ortaya 

çıkacaktır. 

Pozitif hukukumuza bakıldığında, yürütmenin yetkisinin sadece özel, bireysel 

işlemler yapmaktan ibaret olmadığı, bunların yanı sıra, düzenleyici işlemler yapma 

yetkisinin de olduğu görülmektedir
229

. 

Düzenleme yetkisi, gerek kuvvetler ayrılığı, gerekse görev ayrılığı 

bakımından, kendi normal fonksiyonuna yabancı olmakla birlikte idareye bu yetkinin 

verilmesi gerektiği konusunda hemen hemen tüm idare hukukçuları mutabıktır
230

. 

Ancak, yasama ile yürütmenin düzenleme alanlarını, yetkilerini ve işlemlerini 

birbirinden daha iyi ayırt edebilmek ve hatta yürütmenin düzenleyici işlemleri 

arasındaki farklıkları ortaya koyabilmek için, yürütmenin düzenleme yetkisinin 

niteliğinin de ortaya konulması gerekir
231

.  

İdarenin düzenleme yetkisi, yasama yetkisinden, yetkinin kim tarafından 

kullanıldığı hususunda ayrılır. Yasaları parlamento yaparken, düzenleyici idari 

işlemleri, yürütme ve idare yapar. Bununla birlikte, yasalar ve düzenleyici idari 

işlemler temelde aynı içeriğe dayanır. Bunların tümü genel ve soyut kurallardır
232

. 

                                                 
229 ÖZBUDUN, E., Türk Anayasa Hukuku , s. 229.  

230 ONAR, S., S., "Nizamname ve Talimatnameler",  s. 259-274. 

231 TANÖR, B., YÜZBAŞIOĞLU, N., 1982 Anayasına Göre Türk Anayasa Hukuku (Son 

Değişikliklere Göre), s. 348. 

232 ÜSKÜL, M., Z., "Federal Alman Cumhuriyetinde Düzenleme Yetkisi ve Yargıç", s. 225. 
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Dolayısıyla işlevsel kriterle yapılacak bir ayrım hukuksal niteliğe ulaşılmasında 

yardımcı olmayacaktır.  

Aslında, kuvvetler ayrılığı teorisinin uygulandığı rejimlerde, ayrı bir 

düzenleme yetkisinden bahsedilebilir. Zira, kuvvetler birliğinin olması durumunda, 

yürütme ve yasama gibi iki ayrı devlet erkinden bahsedilemeyeceğinden, yürütme 

organı diye bir organ da var olmayacak
233

; dolayısıyla tartışma konumuzu oluşturan 

düzenleme yetkisinden de bahsedilemeyecektir.    

Bununla birlikte, yasama yetkisine eş bir düzenleme yetkisi, parlamenter 

rejimlerde, kuvvetler ayrılığı ilkesine de aykırılık teşkil edecektir
234

. Elbette bu 

durumda, Anayasal ve yasal dayanak bulunmadan, yasaya eş düzenleme yapılması 

fonksiyon gaspına neden olacaktır.
235

  

Yasama ve yürütme organlarının düzenleme alanlarının sınırları konusunda, 

yapılabilecek en sıhhatli kritere, işlemin niteliğinin ortaya konulmasıyla ulaşılabilir. 

Bu itibarla, bir işlem, genellik ve soyutluğunun yanı sıra, aslilik ve ilk-ellik 

unsurlarını da taşıyorsa, söz konusu işlemin ihdasında yasama yetkisinin kullanılmış 

olduğunu ifade edebilir. Bunun dışında, ilk-el ve asli olmayan genel ve soyut hukuk 

kuralları belirleme yetkisi düzenleme yetkisi dahilindedir. Bir işlem ilk-el değil, 

ikinci el, türev bir işlemse bu işlem yürütme organının düzenleme alanına girer
236

. 

                                                 
233 ARMAĞAN, S., 1961 Anayasası ve Bakanlar Kurulu, Fakülteler Matbaası, İstanbul 1978, s. 1. 

234 ÜSKÜL, M., Z., "Federal Alman Cumhuriyetinde Düzenleme Yetkisi ve Yargıç", s. 225. 

235 DEMİRKOL, F, Türkiye'de Yasama Fonksiyonun Gaspı, Alternatif düşünce Yay., İstanbul 

2004, s. 24. 

236 YÜZBAŞIOĞLU, N., 1982 Anayasası ve Anayasa Mahkemesi Kararlarına Göre Türkiye'de 

Kanun Hükmünde Kararnameler Rejimi, s.  20.  
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Hukukumuzda yasama ve yürütmenin düzenleyici işlemlerini, salt maddi 

kritere göre ayırmak olası değildir. Zira böyle bir ayrımda, Anayasa'da hüküm altına 

alınan tüzük ve yönetmelik gibi düzenleyici işlemlerin de yasama işlemi saymak 

gerekir. Nitekim Anayasa'da, böyle bir ayrım yer almamaktadır. İki işlem arasında, 

sadece uzvi (şekli) ayrım, sadır oldukları organlara göre bir hiyerarşi farkı 

bulunmaktadır. O halde maddi kritere göre, idarenin düzenleyici işlemleri, yasama 

işlemine denk olsa da, bu durum bu işlemleri asla yasama işlemi yapmaz. Bunlar, 

idarenin düzenleme yetkisinin sonucu olan düzenleyici işlemlerdir
237

.  

Düzenleme yetkisini, yasama yetkisinden maddi ölçüte göre ayırmanın 

mümkün olmadığını söyledik. O halde düzenleme yetkisini, yasama yetkisinden 

ayıran nedir veyahut idarenin maddi açıdan yasamadan farksız düzenleme yapabilme 

yetkisinin kaynağı, temeli neye dayanmaktadır? 

Bu nedenle, düzenleme yetkisini, yasama yetkisinden ayıran unsurları ortaya 

koymak ve bunun sonucunda düzenleme yetkisinin hukuksal niteliğine ulaşmak 

gerekir. 

2- Düzenleme Yetkisinin Unsurları 

Klasik idare hukuku  literatürüne göre, idarenin düzenleyici işlemlerinin hem 

yasaya uygun olması (intra legem), hem de yasaya dayanması (secundum legem) 

esastır. Buna göre yasa, düzenleme yetkisinin hem sınırı, hem de şartı 

(dayanağı)dır
238

. 

                                                 
237 GÜNEŞ, T., Türk Pozitif Hukukunda Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri, s. 36-47. 

238 GÖZLER, K. ,İdare Hukuku, C: I, s. 1164. 
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 Söz konusu bu iki özellik, aynı zamanda, düzenleyici idari işlemlerin 

unsurlarını oluşturmaktadır. Böylece, düzenleme yetkisinin unsurlarının ortaya 

konulması, maddi açıdan eş olan iki işlemin (yasama işlemi ve düzenleyici işlem) 

ayrılmasına hizmet edecektir. 

a- Düzenleme Yetkisinin "Secundum Legem" Niteliği (Kanuna Dayanması) 

 Özerk (muhtar veya otonom) düzenleme yetkisi, herhangi bir yasaya 

dayanmayan, kanunun varlığı koşulu bile aranmaksızın kullanılan asli bir yetkiyi 

ifade etmekte iken, türev düzenleme yetkisi ise, idarenin yürütme görevinin bir 

parçası olarak sahip olduğu ve kanunların belirlediği sınırlar dahilinde kullanılan 

klasik düzenleme yetkisidir
239

. 

 Türk İdare Hukuku öğretisinde, idarenin düzenleme yetkisinin niteliği 

konusunda, çoğunluk, türevsel (secundum legel) ikincil bir yetki olduğu hususunda 

birleşmektedir. Anayasa Mahkemesinin de içtihatları bu yönde olmakla birlikte, 

Danıştayın asli düzenleme yetkisinin varlığı konsunda azımsanmayacak derecede 

içtihatı mevcuttur
240

.  

 BAŞGİL'e göre, idarenin düzenleme yetkisi ne genişlikte olursa olsun, (teşri) 

yasama hükümleri çerçevesinde olmak zorundadır. Ancak bu şartla idari faaliyet 

hukuki bir kıymeti olur. Yürütme ve idare faaliyeti, yasama faaliyeti gibi otonom ve 

re'sen hareket eden bir faaliyet değidir
241

. Yazar, 1924 Anayasası döneminde yazmış 

                                                 
239 ÖZTÜRK, B., Fransız ve Türk Hukukunda İdarenin Düzenleme Yetkisinin Kapsamı,  s. 112. 

240 Türk yargı organlarının bu konuda görüşleri aşağıda ayrıca incelenecektir. 

241 BAŞGİL, A., F., Türkiye Teşkilat Hukukunda Nizamname Mefhumu ve Nizamnamelerin 

Mahiyeti ve Tabi Olduğu Hukuki Rejim, Teşkilatı Esasiye Kanununun 52 inci Maddesi 

Üzerinde Tarihi ve Tahlili Etüd, s. 61. 
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olduğu eserinde, idarenin düzenleme yetkisinin muhtar bir düzenleme yetkisi 

olmadığını "...önceden mevzu ve müesses bir iktidara istinat eder. Bu iktidar ve 

müsaade ise, yalnız ve münhasıran milli camianın dili mesabesinde olan Büyük 

Millet Meclisinden gelir"
242

 şeklinde ifadelerle izah etmektedir.  

 DURAN'a göre, 1982 Anayasası'nda hangi konularda ve ne koşullarda 

düzenleme yetkisi verilebileceğinin teker teker sayılmış ve sınırlandırılmıştır. Yazar 

buna ilaveten, "Anayasanın bu özel yetki verilmesini öngören hükümleri, yürütme ve 

idarenin, özerk ve genel bir düzenleme yetkisinin bulunmadığını; ancak yürürlükteki 

bir kanunla ve kanunlarla daha önce yasama tarafından ele alınmış konuları 

işleyebileceğini açıkça ortaya koymaktadır" demektedir
243

. 

 GÜNEŞ de, yasama işlemi ile düzenleyici işlemin muğlak bir takım 

kavramlarla ayrılamayacağını, ayrımın yasaya dayanma zorunluluğunun olup 

olmadığına göre tespit etmektedir: "Düzenleyici işlem ile yasama işlemi arasındaki 

sınırlar, 'genel esaslar' 'temel hükümler' gibi kategorilerde aramaya imkan yoktur. 

Belli bir konuda temel hükümlerin de pek ala bir idari düzenlemede bulunması 

mümkündür. Yeterki kanun idarenin yapabileceği işleri bir çerçeve teşkil edebilecek 

ölçüde göstermiş olsun. Maamafih bu çerçeve içinde yapılabilecek olan şeyler de, 

belli bir anda mevcut kanunlar blokunun hükümlerine ve bu hükümlerin kanun 

koyucu tarafından belirtilmiş bulunan bağlayıcılık derecesine bağlıdır. Çünkü idare 

her halde kanunların içinde kalmaya mecbudur; kanun işlemlerini değiştiremeyeceği 

                                                 
242 BAŞGİL, A., F., Türkiye Teşkilat Hukukunda Nizamname Mefhumu ve Nizamnamelerin 

Mahiyeti ve Tabi Olduğu Hukuki Rejim, Teşkilatı Esasiye Kanununun 52 inci Maddesi 

Üzerinde Tarihi ve Tahlili Etüd, s. 61. 

243 DURAN, L., "Düzenleme Yetkisi Özerk Sayılabilir mi?", s. 41-42. 



72 

 

veya kaldıramayacağı gibi, yasama hükümlerinin bağlayıcılık derecesine ve 

mahiyetine göre de bunların dışına çıkması mümkün değildir"
244

. 

 YÜZBAŞIOĞLU ise, yürütmenin düzenleyici işlemleri ile yasama işlemini 

ayrımakta; aslilik, ilk-ellik unsurlarını bulunup bulunmadığına bakılması gerektiği, 

bir işlem ilk-el ve asli ise yasama işlemi olduğunu ifade etmektedir
245

. 

 GÖZÜBÜYÜK  ve TAN da,  Anayasa'nın 107. maddesindeki 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine ilişkin Cumhurbaşkanı'nın kararnamelerinin 

idarenin düzenleme yetkisinin özerkliğine açık ve kesin bir örnek olduğu; ancak 

"Yürütmenin doğrudan Anayasa'dan kaynaklanan belirli konulardaki ayrık 

düzenleme yetkisi bir yana bırakılırsa, düzenleme yetkisinin türevsel niteliğini 

sürdürdüğünü" ifade etmektedirler
246

.  

 KARAHANOĞULLARI'na göre de, hem yasama organı, hem de yürütme 

(idare) kural koyar. İki organın kural koyma açısından yegane farkı, yasamanın bu 

konudaki yetkisinin asli ve ilk-el olmasına karşın, yürütmenin (idarenin) yetkisinin 

ikincil ve bağlı yetki olmasıdır. İdarenin düzenleme yetkisi, yasaların düzenlediği 

alanlarda, yasalar çerçevesinde ve yasalara aykırı olmamak üzere kural koymasıdır. 

İdarenin kural koyma yetkisi ikincil ve bağlı olması nedeniyle yasama yetkisinden 

ayrılır ve düzenleme yetkisi adını alır
247

.   

                                                 
244 GÜNEŞ, T., Türk Pozitif Hukukunda Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri, s. 147. 

245 YÜZBAŞIOĞLU, N., 1982 Anayasası ve Anayasa Mahkemesi Kararlarına Göre Türkiye'de 

Kanun Hükmünde Kararnameler Rejimi, s.  20. 

246 GÖZÜBÜYÜK, Ş., TAN, T.,  İdare Hukuku, C: 1, s. 114-115. 

247 KARAHANOĞULLARI, O., İdarenin Hukukla Kavranması: Yasallık ve İdari İşlemler (Yargı 

Kararlarına Dayalı Bir İnceleme), s. 120-121. 
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 ÖZTÜRK, Fransız ve Türk hukuklarının düzenleme yetkilerini incelediği 

çalışmasında, Fransız hukukunda düzenleme yetkisinin kural olarak özerk, Türk 

hukukunda ise kural olarak türevsel, istisnai olarak özerk olduğunu ifade etmektedir. 

Nitekim bunun, pozitif hukukumuzca da doğrulandığını belirtmektedir. Zira, 

Anayasa'nın tüzük ve yönetmeliklerin kanunların uygulanmasını sağlamak üzere 

çıkarıldığını öngören 113 ve 124. maddeleri ile idarenin kuruluş ve görevlerinin bir 

bütün olduğu ve kanunla düzenleneceğini öngören 123. maddesinin kanuna 

dayanmayan düzenleme yetkisinin hukuken var olamaycağını gösterdiğini ifade 

etmektedir
248

. 

 GÜNDAY, "düzenleme yetkisinin genel olması, idarenin daha önceden 

kanunlarla düzenlenmemiş alanlarda, düzenleme yapmaya yetkili olacağı anlamına 

gelmez. İdarenin genel nitelikteki düzenleme yetkisine böyle bir anlam vermeye 

herşeyden önce Anayasa'nın 123. maddesi engeldir. Gerçekten, Anayasanın 123. 

maddesinin 1. fıkrasına göre, idarenin kuruluş ve görevlerinin kanunla düzenlenmesi 

gerekmektedir. Bu nedenle, Fransız Hukukunda kabul edilmiş bulunan "muhtar 

düzenleme yetkisi" Türk hukukunda kural olarak geçerli" olmayacağını ifade 

etmektedir. 

 Öğretide genel kanı bizim de katıldığımız üzere, yürütmenin düzenleme 

yetkisinin türevsel bir yetki olduğudur. Zaten bu durum, Anayasa'nın ilgili maddeleri 

itibariyle de, açıkça görülmektedir. 

                                                 
248 ÖZTÜRK, B., Fransız ve Türk Hukukunda İdarenin Düzenleme Yetkisinin Kapsamı,  s. 138-

143. Benzer görüş için bkz: ATAY, Y., Ş., Türk İdare Hukukunda Adsız Düzenleyici İşlemler,  s. 

81. 
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 Ancak, azınlıkta kalan bir görüşe göre idarenin düzenleme yetkisi herzaman 

asli bir yetki olmamakla birlikte, Anayasa'da belirtilen istisnai hükümler dışında da, 

kimi zaman asli bir yetkiye bürünebilir. 

 Örneğin,  ÖZYÖRÜK, "idare kanundan aldığı görevi kendisi düzenler, 

kanundan aldığı yetkileri nasıl kullanacağını, esasa ve şekle ilişkin şartları belirterek 

kendisi tanzim eder. Bunu tüzükler, yönetmelikler ve diğer düzenleyici işlemlerle 

yapar. Bu, idare hukukunun, hatta hukuk devleti ilkesinin, idareden beklediği, yerine 

getirilmesini istediği vazifedir. Konulacak normların soyutluk ve genellik dereceleri 

itibariyle bu vazifenin sınırları tam olarak tespit edilmese bile, böyle müstakil bir 

düzenleme alanın varlığı, devlet hayatının zaruretleri sebebiyle söz götürmez" 

şeklindeki ifadelerle idarenin düzenleme yetkisinin asli olduğunu ifade etmektedir
249

. 

 GÖZLER ise, düzenleme yetkisinin sonucu tesis edilen işlemleri üç 

kategoriye ayırmaktadır. Bunların birinci kısmı secundum legem olmak zorunda olan 

işlemlerdir. Zira bunların yasaya dayanma zorunluluğu açıkça Anayasa'da 

belirtilmiştir. Örneğin tüzükler ve yönetmelikler. Bir kısım düzenleyici işlemlere 

ise,(olağanüstü hal ve sıkıyönetim KHK'leri ile Cumhurbaşkanlığı kararnameleri) 

Anayasa'nın ilgili hükümlerinde açıkça aslilik vasfı tanındığından bunlar açısından 

düzenleme yetkisi aslidir. Üçüncü kategorye gelince ise, bu işlemler adsız 

düzenleyici işlemlerdir. Bunlar Anayasa'da yer almamaları sebebiyle, bu şekilde bir 

zorunluluk da doğal olarak Anayasa'da yer almamıştır. Bu tür işlemlerin kaynağı 

Anayasa ve yasa dışında eşyanın tabiatından da kaynaklanabilir. Zira kanun 

koyucunun herşey düzenlemesinin imkansız olması, kamu hizmetinin iyi işlemesi, 

                                                 
249 ÖZYÖRÜK, M., İdare Hukuku Ders Notları, Ankara Teksir, 1977. s.150.  



75 

 

kamu düzenin sağlanması ve takdir yetkisinin objektifleştirilmesi gibi durum ve 

ihtiyaçlarla, idarenin kanuna dayanmasa bile düzenleme yetkisinin var olması 

gerektiği savunulmaktadır
250

. 

 YAYLA, "idarenin görevleri gereği, özellikle sağlık, güvenlik ve esenlik gibi 

konularda, ilgili alanı düzenleyen bir kanun bulunmasa bile düzenleme yetkisine 

sahip bulunması zorunluluktur" gerekçesiyle düzenleme yetkisinin asli bir yetkiye 

bürünebileceğini savunmaktadır
251

. 

 Asli bir düzenleme yetkisinin varlığını savunan görüşler, acil durumlarda 

idarenin işlevini yerine getirmek amacıyla, yasanın olmadığı durumlarda da, 

düzenleme yetkisinin kullanılması gerektiği üzerine kurulmuştur. Bizce söz konusu 

sav konuya pragmatik yaklaşmaktadır. Hukukta temel prensiplerin, anayasal 

normların (Anayasa Md:123) pragmatizm adına, bir defa delinmesine cevaz verilirse, 

bundan sonra ortada hukuki değer ve prensipten eser kalmaz. Nitekim, muğlak bir 

takım kavramlarla, idarenin düzenleme yetkisinin yasa dışında kullanılması, yasallık 

ilkesini zedeleyebilir.  

 Öte yandan, içinde bulunulan toplumsal ve ekonomik koşullarda, yasa ile 

düzenlenmemiş bir alanın varlığından bahsetmek de pek mümkün değildir
252

. 

                                                 
250 GÖZLER, K. ,İdare Hukuku, C: I, s. 1156-1171. 

251 YAYLA, Y., İdare Hukuku, s. 145. 

252ÖZTÜRK, B., Fransız ve Türk Hukukunda İdarenin Düzenleme Yetkisinin Kapsamı,  s. 156. 
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b- Düzenleme Yetkisinin "İntra Legem" Niteliği (Kanuna Uygun Olması) 

 Düzenleme yetkisinin hukukumuzda kural olarak secundum legem bir yetki 

olduğu belirlendikten sonra, sıra bu özelliğinin doğal bir sonucu olan intra legem 

özelliğine geldi. 

 Türk hukukunda, düzenleme yetkisinin türevsel niteliğinin kural olarak 

benimsenmesi, yasaya aykırı olmama (intra legem) özelliğinin de benimsenmesini 

gerektirmektedir
253

.  

 Bu itibarla, idare yasaya aykırı düzenleme tesis edemez. İdarenin düzenleyici 

işlemleri kanuna uygun olmalıdır. Zira yasa ile idarenin düzenleyici işlemleri 

arasında hiyerarşik bir ast-üst ilişkisi vardır. Hiyerarşik düzende, idarenin 

düzenleyici işlemleri her zaman kanunun astı konumundadır. Bu nedenle, idarenin 

düzenleyici işlemleri kanuna aykırı (contra legem) olamaz
254

.   

 Aslında düzenleme yetkisinin intra legem olması, yani kanunun hiyerarşik 

üstünlüğünün bulunması, Türk Hukukunda, kural olarak geçerli olan idarenin 

düzenleme yetkisinin secundum legem olma özelliğinin doğal bir sonucudur
255

. 

 Düzenleme yetkisinin türevsel olması, kural koyma işinde, yasama organı ile 

yürütme (idare) arasında oluşturulan işbölümünde, idarenin üzerinde sınırları 

aşmama (ultra vires) yükümlülüğünü doğurmaktadır
256

. 

                                                 
253 ÖZTÜRK, B., Fransız ve Türk Hukukunda İdarenin Düzenleme Yetkisinin Kapsamı,  s. 154. 

254 GÖZLER, K. ,İdare Hukuku, C: I, s. 1164. 

255 ÖZTÜRK, B., Fransız ve Türk Hukukunda İdarenin Düzenleme Yetkisinin Kapsamı,  s. 157. 

256 KARAHANOĞULLARI, O., İdarenin Hukukla Kavranması: Yasallık ve İdari İşlemler (Yargı 

Kararlarına Dayalı Bir İnceleme), s. 122. 
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 Kaldı ki bu sonuca, pozitif hukuk hükümlerimize bakıldığı zaman da 

ulaşılabilir. Nitekim Anayasa'nın "Yürütme yetkisi ve görevi Anayasa ve kanunlara 

uygun olarak kullanılır ve yerine getirlilir" hükmüne yer verilerek idarenin 

düzenleme yetkisinin intra legem özelliği anayasal bir hüküm olarak 

belirlenmiştir
257

. 

 Bu genel hükmün yanı sıra, 1982 Anayasası’nda tüzük ve yönetmeliklere 

ilişkin özel düzenlemelerde de, düzenleyici işlemlerin intra legem özelliğine anayasal 

dayanak bulmak mümkündür. Zira Anayasa'nın "Tüzükler" başlıklı 115. maddesinde, 

"Bakanlar Kurulu, kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek 

üzere, kanunlara aykırı olmamak ve Danıştayın incelenmesinden geçirilmek şartıyla 

tüzükler çıkarabilir" ve yine Anayasa'nın "Yönetmelikler" başlıklı 124. maddesinde 

de, "Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzelkişileri, kendi görev alanlarını 

ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı 

olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilirler" hükümlerine yer verilerek idarenin 

düzenleme yetkisinin intra legem özelliğinin altı çizilmiştir. 

 Tüzük ve yönetmelik dışındaki idarenin düzenleyici işlemleri (adsız 

düzenleyici işlemler) hakkında doğal olarak Anayasa'da yer almadıklarından 

düzenleme yapılmamıştır. Ancak onlarında intra legem niteliği, Anayasa'nın 8. 

maddesindeki genel hükme dayanılarak rahatlık belirlenebilir
258

. 

                                                 
257 ÖZTÜRK, B., Fransız ve Türk Hukukunda İdarenin Düzenleme Yetkisinin Kapsamı,  s. 154., 

GÖZLER, K., İdare Hukuku, C: I, s. 1164., ATAY, Y., Ş., Türk İdare Hukukunda Adsız 

Düzenleyici İşlemler,  s. 143 vd. 

258 Ancak gerek olağan gerekse olağanüstü kanun hükmünde kararnamelerin kanunlara uygun olma 

zorunlulukları yoktur. Zira bunlar kanun düzeyinde işlemler olup, kanunlarda değişiklik dahi 
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E- İdarenin Düzenleme Yetkisinin Kaynağı ve Hukuki Niteliği Hakkında Türk 

Yargı Organlarının Görüşü 

1- Anayasa Mahkemesinin Görüşü 

 1961 Anayasası'nın aksine, 1982 Anayasası'nda yürütmenin görev yanında 

yetki olarak da düzenlenmesi, Anayasa Mahkemesinin düzenleme yetkisinin kaynağı 

ve niteliği konusunda çok farklı kararlar vermesini sağlamamıştır.  

Anayasa Mahkemesinin, hem 1961, hem de 1982 Anayasası döneminde 

vermiş olduğu kararlarının ekseriyetinde, yasa ile her konunun tüm kapsam ve 

ayrıntıları ile düzenlenemeyeceği; yasa koyucunun temel kuralları saptadıktan sonra, 

uzmanlık ve idare tekniğine ilişkin hususların düzenlenmesi için
259

, kanun vasıtasıyla 

                                                                                                                                          
yapabilirler. Bu isisna, Anayasamızın 91, 121 ve 122. maddelerindeki hükümlerden doğmaktadır. 

GÖZLER, K., İdare Hukuku, C: I, s. 1164. 

259 "Yasama organı bir yasa yaparken bütün olasılıkları gözönünde bulundurarak ayrıntılara ait 

kuralları da saptamaya yetkilidir. Ancak yasama organının yapısı bakımından ağır işlemesi ve günlük 

olayları izleyerek zamanında gerekli önlemleri almasının güçlüğü karşısında, yasakoyucunun temel 

kuralları saptadıktan sonra uzmanlık ve idare tekniğine ilişkin hususların düzenlenmesi için Hükümete 

yetki vermesi, yasama yetkisini kullanmaktan başka bir şey değilidir.Bu koşullar altında yürütme 

organının görevlendirlmesi yasama yetkisinin devri olarak nitelendirilemez".  AYM, 10.12.1962 gün,  

E. 1962/198, K. 1962/111), (Nkl:KANETİ, S.,  "Anayasa Mahkemesi Kararlarına Göre Yasama 

Yetkisi ile Yürütmenin Düzenleme Yetkisinin Sınırları", İÜHFM, C: LIV, S: 1-4, Y:1991-1994,  s.  

36.). Yine başka bir kararda da, "...Anayasa'nın 5. ve 64. maddelerine göre ilkel bir yetki olan yasama 

yetkisine sahip yasa koyucu, belli konuda gerekli kuralları eksiksiz olarak koyacak, eğer uygun ve 

zorunlu görürse onların uygulanması yolunda sınırları iyice gösterilmiş alanlar bırakacak, idare ancak 

o alanlar içindeki taktir yetkisine dayanarak yasalara aykırı olmamak üzere bir takım kurallar koyup 

yasanın uygulanmasını sağlayacaktır. Anayasa'nın 6. maddesindeki yürütmenin yasalar çerçevesinde 

görevini yerine getreceği kuralının anlamı budur" AYM, 23-25.10.1969 gün,  E. 1969/41, K. 

1969/57), (Nkl:KANETİ, S.,  "Anayasa Mahkemesi Kararlarına Göre Yasama Yetkisi ile Yürütmenin 

Düzenleme Yetkisinin Sınırları", İÜHFM, C: LIV, S: 1-4, Y:1991-1994,  s.  40-41.).   
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yürütme organına tamamlayıcı nitelikte düzenleme yapma yetkisi verilebileceği aksi 

durumun ise "idare fonksiyonun gerekleri bağdaşmayacağı"
260

 ifade edilmektedir
261

.     

                                                 
260 "Bunun aksini kabul etmek yürütme faaliyetini çok dar ve işlemesi güç bir çerçeve içine sokmak ve 

özellikle kamu güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı yakından  ilgilendiren çok acil olayların 

çıkmasında bir iş yapamaz, tedbir alamaz hale getirmek demek olur ki, bunun da ne ülke yararına ne 

de Anayasanın ruhuna uygun düşmeyeceği ve idare fonksiyonun gerekleri ile bağdaşmayacağı 

ortadadır".(AYM, 07.6.1973 gün,  E. 1973/12, K. 1973/24) (Nkl: GÖZLER, K. ,İdare Hukuku, C: I, 

s. 1163.). 

261 Örneğin, 1982 Anayasası döneminde verilen bir kararda," "yasa ile her konuyu bütün kapsam ve 

ayrıntılarıyla düzenlemenin olanaklı  bulunmadığı durumlarda çerçevesi çizilerek bu sınırlar içinde 

kalmak koşuluyla uygulamaya ilişkin konularda yürütme organına açıklayıcı ve tamamlayıcı nitelikte 

düzenleyici işlem yapma yetkisi verilebilir" denilmiştir (AYM, 16.01.2003 gün,  E. 2001/36, K. 

2003/3). (RG: 21.11.2003, 25296). Yine 1961 Anayasası döneminde verilmiş, bir başka kararda da, 

"Yasama organı herhangi bir sahayı, Anayasa'ya uygun olmak şartıyla düzenleyebilir. Bu 

düzenlemede, bütün ihtimaller gözönünde bulundurularak tefferuata ait hükümler de tesbit etmek 

yetkisine haiz ise de; zamanın gereklerine göre sık sık tedbirler alınmasına veya alınan tedbirlerin 

kullanılmasına ve yerine göre tekrar konulmasına lüzum görülen hallerde, yasama organının yapısı 

bakımından ağır işlemesi ve günlük olayları izleyerek zamanında tedbirlerin alınması güçlüğü 

karşısında, esaslı hükümleri tesbit ettikten sonra , ihtisasa ve idare tekniğine taalluk eden hususların 

düzenlenmesi için hükümetin görevlendirilmesi de yasama yetkisini kullanmaktan başka bir şey 

değildir "(AYM, 28.3.1963 gün,  E. 1963/4, K. 1963/71). (AMKD, S:1, s. 165), (Nkl: 

YÜZBAŞIOĞLU, N., 1982 Anayasası ve Anayasa Mahkemesi Kararlarına Göre Türkiye'de 

Kanun Hükmünde Kararnameler Rejimi, s.  20.).  

Yine bu kez 1961 Anayasası döneminde verilen bir başka kararında, "Anayasa'nın 107. maddesinde 

Bakanlar Kuruluna ancak bu maddede yazılı koşullarla ve Danıştayın incelemesinden geçirilmek 

üzere tüzük çıkarmak ve 113. maddesinde de yine Bakanlar Kurulu ve kamu tüzel kişilerine 

yönetmelikler yapma yetkisi verilip bunlar dışında yürütme organına bir yetki tanınmamış olduğu gibi 

bir düşünceye varılması doğru olmaz. Yürütme organının bu maddeler dışında yasanın verdiği yetkiye 

uyarak genel nitelikte hukuki tasarruflarda bulunması idare hukuku esaslarına uygundur. Bunun aksini 

kabul etmek yürütme faaliyetini çok dar ve işlemesi güç bir çerçeve içine sokmak ve özellikle kamu 

güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı yakından  ilgilendiren çok acil olayların çıkmasındabir 

iş yapamaz, tedbir alamaz hale getirmek demek olur ki, bunun da ne ülke yararına ne de Anayasanın 

ruhuna uygun düşmeyeceği ve idare fonksiyonun gerekleri ile bağdaşmayacağı ortadadır".(AYM, 

07.6.1973 gün,  E. 1973/12, K. 1973/24) (Nkl: GÖZLER, K. ,İdare Hukuku, C: I, s. 1163.). 
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 Düzenleme yetkisinin türevsel bir yetki olduğu konusunda, hem 1961, hem de 

1982 Anayasası döneminde verilmiş çok sayıda karar mevcuttur
262

. Dolayısıyla, 

Anayasa Mahkemesi, Anayasa'nın yürütmeye düzenleme yetkisi verdiği istisnai 

konular dışında, yürütmenin yetki olarak düzenlenmesi nedeniyle, yasalara 

dayanmayan asli ilk-el bir düzenleme yetkisinin varlığını kabul etmemektedir
263

 
264

.  

 Yüksek Mahkemeye göre, yürütmenin düzenleme yetkisi, sınırlı, tamamlayıcı 

ve bağımlı bir yetkidir. Bu nedenle, Anayasa'da öngörülen ayrık durumlar dışında, 

                                                 
262 "....Anayasanın107. maddesi tanzim şekillerinden birini göstermektedir. Yürütme organının bunun 

dışında kanun emrine uyarak ve kanuna aykırı olmamak şartıyla umuma şamil nitelikte hukuki 

tasarruflarda bulunması idare hukuku esaslarına da uygundur"."(AYM, 28.3.1963 gün,  E. 1963/4, K. 

1963/71). (AMKD, S:1, s. 135). (Nkl: ATAY, Y., Ş., Türk İdare Hukukunda Adsız Düzenleyici 

İşlemler,  s. 75.). 

263 TAN, T., "Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Yürütmenin Düzenleme Yetkisi", s. 207.  

264 "...Yürütmeye bir yetki olma gücünü veren esaslar Anayasanın muhtelif maddelerine serpiştirilmiş 

durumundadır. Bunlardan düzenleme ile ilgili olarak yeni Anayasanın getirdikleri olağanüstü haller ve 

sıkıyönetim sürecince Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunun sözü edilen 

hallerin gerekli kıldığı durumlara hasren kanun hükmünde kararname çıkarmak, Bakanlar Kurulunun, 

vergi, resim, harç ve benzeri mali yüikümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına 

ilişkin hükümlerde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içerisinde değişiklik yapmak, dış 

ticaretin ülke ekonomisinin yararına olmak üzere düzenlenmesi amacıyla, ithalat, ihracat ve dış ticaret 

işlemler üzerine vergi ve benzeri yükümlülükler dışında ek mali yükümlülükler koymak ve bunları 

kaldırmaktan gibi hususlardır.Yürütmenin, tüzük ve yönetmelik çıkarmak gibi klasik düzenleme 

yetkisi, idarenin kanuniliği ilkesi çerçevesinde sınırlı ve tamamlayıcı bir yetki durumundadır. Bu 

bakımdan Anayasada, ifadesini bulan yukardaki ayrık haller dışında, yasalarla, düzenlenmemiş bir 

alanda, yürütmenin subjektif hakları etkileyen bir kural koyma yetkisi bulunmamaktadır. Yasa ile 

yetkili kılınmış olması da sonuca etkili değildir.3029 sayılı Yasa ile uygulamaya ilişkin esasların 

tespiti yönünden yürütmeye verilen yetkinin genişliği ve belirsizliği apaçık ortadadır. Yasada, esasla 

alakalı bir çok yönler düzenlenmemiştir. Bu durum, açıkça bir yetki devridir. Ve Anayasa'nın 

“Yasama yetkisi Türk milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez...” 

biçimindeki 7. maddesine aykırıdır"(AYM, 13.6.1985 gün,  E. 1984/14, K. 1985/7). (RG: 24.8.1985, 

18852). 
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yasalarla düzenlenmemiş bir alanda, yasa ile yürütmeye genel nitelikte kural koyma 

yetkisi verilemez
265

. 

 Görülüdüğü gibi Yüksek Mahkeme, düzenleme yetkisini, "sınırları 

belirlenmiş alanlar içinde takdir yetkisi"ne
266

  "idare fonksiyonun gerekleri"ne
267

, 

bağlı olarak yasama organının belirlediği kapsam ve sınırlar içinde türevsel bir yetki 

olarak nitelendirmektedir.  

2- Danıştayın Görüşü 

 Anayasa Mahkemesinin, idarenin düzenleme yetkisi konusundaki daraltıcı  ve 

türevsel görüşüne karşılık, Danıştay, kimi kararlarında, daha genişletici, hatta asli bir 

                                                 
265 "Anayasa'nın 7. maddesinde, yasama yetkisinin TBMM'nce kullanılacağı ve devredilemeyeceği 

kurala bağlanmıştır.Bu kural karşısında, Anayasa'da yasayla düzenlenmesi öngörülen konularda 

yürütme organına genel ve sınırları belirsiz bir düzenleme yetkisinin verilmesi olanaklı değildir. 

Yürütmenin düzenleme yetkisi, sınırlı, tamamlayıcı ve bağımlı bir yetkidir. Bu nedenle, Anayasa'da 

öngörülen ayrık durumlar dışında, yasalarla düzenlenmemiş bir alanda, yasa ile yürütmeye genel 

nitelikte kural koyma yetkisi verilemez.Yürütme organına düzenleme yetkisi veren bir yasa kuralının 

Anayasa'nın 7. maddesine uygun olabilmesi için temel ilkeleri koyması, çerçeveyi çizmesi, sınırsız, 

belirsiz, geniş bir alanı yönetimin düzenlenmesine bırakmaması gerekir. Temel kuralları koymadan, 

ölçüsünü belirlemeden ve sınırı çizmeden yürütmeye düzenleme yetkisi veren kural, Anayasa'nın 7. 

maddesine aykırı düşer". AMK., 06.7.1993 gün, E. 1993/5, K. 1993/25 (RG: 25.02.1995, 22213). 

266 "Anayasa Mahkemesinin çeşitli kararlarında belirtildiği gibi, Yasa Koyucu belli konularda gerekli 

kuralları koyacak, çerçeveyi çizecek, eğer uygun veya zorunlu görürse, onların uygulanması yolunda 

sınırları belirlenmiş alanlar bırakacak, idare, ancak o alanlar içinde takdir yetkisine dayanmak 

suretiyle yasalara aykırı olmamak üzere birtakım kurallar koyarak yasanın uygulanmasını 

sağlayacaktır". AMK., 15.10.1991 gün, E. 1990/29, K. 1991/37(AMKD, S:27, C:2, s. 618-619). 

267 (AYM, 07.6.1973 gün,  E. 1973/12, K. 1973/24) (Nkl: GÖZLER, K., İdare Hukuku, C: I, s. 

1163.). 
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düzenleme yetkisinden bahsederek, bu yetkiyi idarenin görev ve sorumluluğu esasına 

dayandırmaktadır
268

. 

 Örneğin Danıştay bir kararında, "kamu yararının gerektirdiği hallerde, 

idarenin genel nitelikte düzenleme yetkisine sahip olduğu hukukun genel 

ilkelerindendir. Bu nedenle, idarenin toplum ve hizmet yararına bir alanı 

düzenlemesi için mutlak surette bu hususuta idareye yetki tanıyan bir metnin varlığı 

zorunlu değildir"
269

 şeklindeki içtihadı ile idarenin genel nitelikte bir düzenleme 

yetkisinin varlığından bahsederek, idareye asli bir düzenleme yetkisi tanımaktadır. 

 Yine Danıştay başka bir kararında da, "...yürürlükteki kanunlara aykırı 

olmamak kayıt ve şartıyla idarenin genel ve asli bir düzenleme yetkisine sahip 

olduğu"  bir idare hukuku ilkesi olarak kabul edilmiştir
270

. Yine başka kararlarında 

da, "hiçbir yasal temeli olmasa dahi idarenin genel düzenleme yetkisi içerisinde 

düzenlemelerde bulunması zorunluluğu"
271

, "idare hukuku kurallarına göre idare, 

kanun veya tüzüklerle düzenlenmemiş alanlar için de düzenleyici tasarrufta 

bulunabileceği"
272

 belirtilerek, idarenin idari işlevden kaynaklı asli bir düzenleme 

yetkisinden bahsedilmektedir. 

                                                 
268 YAYLA, Y., İdare Hukuku,  s. 144. 

269 DDDGK.., 28.04.1972 gün ve 1968/709 E., 1972/364 K. (Nkl: GÖZLER, K., İdare Hukuku, C: I, 

s. 1161.). 

270 DDDK.., 05.05.1972 gün ve 1970/453 E., 1972/385 K. (Nkl: GÖZLER, K., İdare Hukuku, C: I, s. 

1161.). 

271 DDDK.., 05.04.1974 gün ve 1972/358 E., 1974/437 K. (Nkl: GÖZLER, K., İdare Hukuku, C: I, s. 

1161-1162.). 

272 DDDGK., 03.05.1979 gün ve E. 1979/23, K. 1979/38 (DD., Y:1980, S:36-37, s. 162). 
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 Görülüdüğü gibi, Danıştay, Anayasa Mahkemesinin yukarıda verilen 

içtihatları ("Yürütmenin düzenleme yetkisi sınırlı, tamamlayıcı ve bağımlı bir 

yetkidir... Yasalarla düzenlenmemiş bir alanda yasa ile yürütmeye genel nitelikte 

kural koyma yetkisi verilemez"
273

) ile aynı görüşte değildir
274

.   

 Danıştay, idarenin düzenleme yetkisinin asli olduğunu; "kamu hukukunun 

gerektirdiği hallerde"
275

, "ülke genelinde uygulama birliği sağlamak"
276

, "işlemleri 

düzenli yürütmek"
277

, "kanunların uygulanmasından ortaya çıkan tereddütleri 

gidermek"
278

, "yasaların uygulamasını göstermek"
279

, "yasaların uygulanması 

konusunda açıklamalar getirmek"
280

 gerekçeleriyle açıklamaktadır.  

 Görüldüğü gibi Danıştay, idarenin bir alanı düzenleyebilmesi için idareye bu 

hususta yetki tanıyan yasal düzenlemenin varlığını aramamakta, yasa olmasa da, 

idarenin 'genel düzenleme yetkisi içinde faaliyette bulunması zorunluluğu' 

çerçevesinde ilk elden düzenlemeye yetkili olduğunu kabul etmektedir. Yasamanın 

                                                 
273 AMK., 06.7.1993 gün, E. 1993/5, K. 1993/25 (RG: 25.02.1995, 22213). 

274 YAYLA, Y., İdare Hukuku,  s. 144. 

275 DDDK.., 28.04.1972 gün ve 1968/709 E., 1972/364 K. (Nkl: GÖZLER, K. ,İdare Hukuku, C: I, s. 

1161.). 

276 D. 8. D., 13.02.2006 gün ve E. 2004/5352, K. 2006/544 (Nkl: ATAY, Y., Ş., Türk İdare 

Hukukunda Adsız Düzenleyici İşlemler,  s. 80.). 

277 D. 5. D., 24.10.1996 gün ve E. 1994/6009, K. 1996/3250 (Nkl: ATAY, Y., Ş., Türk İdare 

Hukukunda Adsız Düzenleyici İşlemler,  s. 80.). 

278 D. 5. D., 25.10.1990 gün ve E. 1989/918, K. 1990/1932 (Nkl: ATAY, Y., Ş., Türk İdare 

Hukukunda Adsız Düzenleyici İşlemler,  s. 80.). 

279 D. 6. D., 07.02.1997 gün ve E. 1996/1122, K. 1997/588 (Nkl: ATAY, Y., Ş., Türk İdare 

Hukukunda Adsız Düzenleyici İşlemler,  s. 80.). 

280 D. 5. D., 09.05.1990 gün ve E. 1989/2717, K. 1990/950 (Nkl: ATAY, Y., Ş., Türk İdare 

Hukukunda Adsız Düzenleyici İşlemler,  s. 80.). 
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bu alanı düzenlememesinin, yürütmeye 'saklı bir yetki' tanıdığını ve yürütmenin buna 

dayanarak düzenleyici işlem yapabileceği görüşündedir
281

. 

 Danıştayın düzenleme yetkisi konusundaki bu yaklaşımının temelinde, 

Anayasa'da düzenlenmiş bulunan işlemler dışında kalan işlemlerin hukuki bir 

dayanakla açıklanması
282

 ve  yüzlerce, belki binlerce yasal dayanaksız düzenlemenin 

iptal edilmesi durumunda oluşacak kaosun önlenmesi amacı yatmaktadır.  

 Danıştay da, Anayasa Mahkemesi gibi, hukukilik denetiminden önce, konuya 

pragmatik yaklaşmaktadır. Yapmış olduğu denetim sırasında, düzenleyici işlemlerin 

hukuk dünyasında kalmasında kamu yararının bulunup bulunmadığının araştırıldığı 

amaçsal denetimi, idare tarafından kullanılan araçların hukuka uygunluğunun 

araştırıldığı araçsal denetime göre üstün tutmaktadır. 

 Öte yandan, muğlak bir takım kavramlar vasıtasıyla, idarenin Anayasa'da 

zikredilmeyen düzenleyici işlemlerine hukuki temel aranması da doğru değildir. Zira 

idarenin düzenleme yetkisinin kaynağı Anayasadır. Ancak idarenin bu yetkisinin 

sınırı da, yine kaynağında ifadesini bulmaktadır. Buna göre, söz konusu yetkinin 

kanun dayanak kılınarak kullanılması zorunluluğu, yani niteliği, kaynağından ayrı bir 

hukuki sorun değildir. Zira gerek idare, gerekse idarenin yürüteceği hizmetler, 

kanunla kurulur ve idarenin yeni bir kanun olmadan yeni bir hizmet kurması olanaklı 

olmadığı gibi, idarenin kanun olmadan genel düzenleme ya da bireysel idari işlem 

tesisi yetkisi bulunmamaktadır
283

.   

                                                 
281 AKILLIOĞLU, T., "Saklı Yetki Kavramı', AİD, Y:1978, C:11, S:3, s. 73 vd.  

282 ATAY, Y., Ş., Türk İdare Hukukunda Adsız Düzenleyici İşlemler,  s. 81. 

283 ATAY, Y., Ş., Türk İdare Hukukunda Adsız Düzenleyici İşlemler,  s. 81. 
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 Ayrıca, idarenin düzenleme yetkisinin genel olması, idarenin daha önceden 

kanunlarla düzenlenmemiş alanlarda, düzenleme yapmaya yetkili olacağı anlamına 

gelmez. Her şeyden önce, idarenin genel nitelikteki düzenleme yetkisine böyle bir 

anlam verilmesine, Anayasa'nın 123. maddesinde ifadesini bulan kanuni idare ilkesi 

cevaz veremez
284

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
284 GÜNDAY, M., İdare Hukuku, 10. Baskı, s. 226-227. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

İDARENİN DÜZENLEME YETKİSİNİN SINIRI: İDARENİN SUÇ VE 

KABAHAT BELİRLEME YETKİSİ VE VERGİ İDARESİ AÇISINDAN 

KONUYA BAKIŞ 

I- GENEL OLARAK 

 Kuvvetler ayrılığının göstermiş olduğu evrim sonucunda, yürütme organının 

da yasama yanında, türevsel bir düzenleme yetkisine sahip olduğunu söylemek doğru 

olur
285

.  

 Yürütme organının, Anayasa ve kanunlarla yetkili kılındığı konularda, 

kendisine verilen görevleri yerine getirebilmesi için, genel, objektif ve sürekli 

nitelikte düzenleyici işlemler yapması gerektiği ve ihdas ettiği bu normların da maddi 

yönden yasama işlemi olduğu konusunda, öğreti ve uygulamada görüş birliği 

mevcuttur
286

. Nitekim idare, yasalara ve Anayasa’da hükme bağlanan kurallara aykırı 

olmamak kaydıyla düzenleme yapabilmektedir.  

İdarenin kanunilik ilkesindeki, kanun mefhumunun dar anlamda, bizatihi 

yasama organının ihdas ettiği norm (şekli kriter) olarak değil de, geniş anlamda hangi 

organ tarafından ihdas edilirse edilsin (maddi kriter) genel soyut içerik taşıması 

dikkate alınarak bir betimleme yapıldığında, idarenin iki türlü kaynağından söz 

edilebilir. Bunlardan ilki, idarenin düzenlenmesinde rol sahibi olmadığı, iradesi 

                                                 
285 KUMRULU, A.,  “Vergi Hukukundaki Gelişmeler” Paneli, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler 

Genel Müdürlüğü Yay.,  7-10 Ekim 1991 Marmaris. s. 283. 

286 YILDIZ, A., K., “Yürütme Organının Düzenleyici İşlemlerle Suç ve Ceza Yaratması”, Prof. Dr. 

Çetin Özek Armağanı, Galatasaray  Üni., Yay. No: 32, İstanbul Haziran 2004, s. 1034-1035.   
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dışındaki (yasama organınca ihdas edilen) normlardır. İkincisi ise, idarenin bizatihi 

kendi koyduğu kurallardır. İşte bunlar; tüzük, yönetmelik, bakanlar kurulu kararları 

ve idarenin diğer düzenleyici işlemleridir
287

 ve idarenin düzenleme yetkisinin 

sonucudur.  

 Çalışmamızın da konusunu oluşturan ve belki de en girift problemlerden biri, 

anılan bu düzenleme yetkisinin sınırlarının neler olduğudur. Başka bir anlatımla 

idare, düzenleme yetkisi içinde neleri düzenleyebilir ve bu düzenlemeler hangi 

sınırlar içinde kalmalıdır?  

 Her şeyden önce, idarenin ihdas edeceği normlar, normlar hiyerarşisine aykırı 

olmamalıdır. Bu doğrultuda, öncelikle Anayasa’daki amir hükümlere aykırı bir 

düzenlemenin yapılabilmesi mümkün değildir.  

 Bu bölümde idarenin, özelde vergi idaresinin türevsel düzenleme yetkisinin 

sınırları, verginin yasallığı ile suç ve cezaların kanuniliği ilkeleri çerçevesinde 

mercek altına alınacaktır.  

 II- İDARENİN DÜZENLEME YETKİSİ ÇERÇEVESİNDE: SUÇ, 

KABAHAT VE CEZAYA İLİŞKİN NORM İHDAS ETME YETKİSİ 

 Bu bölümde, idarenin düzenleme yetkisi, Anayasamızın 38. maddesinde 

düzenlenen “kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesi çerçevesinde incelenecek, idarenin 

suç, kabahat ve cezaya ilişkin ne gibi düzenlemeler yapabileceği, bu düzenlemelerin 

ceza hukukunun kaynağı olup olmayacağı ve bu düzenleyici işlemlerle suç ve ceza 

yaratılıp yaratılamayacağı sorularına cevap aranacaktır. Ancak öncelikle bu soruların 

                                                 
287 EROĞLU, H., İdare Hukuku Dersleri Genel Esaslar, İdari Teşkilat ve İdarenin Denetlenmesi, 

Sevinç Matbaası, Ankara 1972, s. 106-107. 
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cevabını verebilmek için suç ve cezada yasallık ilkesinin; tanımı, önemi, tarihsel 

gelişimi ve unsurları ortaya konulacaktır. 

 A- Suç ve Cezada Kanunilik İlkesi 

 1- Genel Olarak 

 Özgürlükçü demokratik düzenlerde, tüm devlet işlerinde göz önünde 

tutulması zorunlu “Hukuk devleti” ilkesi
288

, bireyi sadece ceza hukuku aracılığıyla 

korumakla yetinmez; fakat aynı zamanda onu ceza hukukuna karşı da korumak 

zorundadır
289

. Zira hiçbir hukuk dalının yaptırımları, ceza hukuku yaptırımları kadar 

kapsamlı, ağır, kesin ve kişi hürriyetlerine bu denli etkili değildir
290

. 

 Ceza hukuku yaptırımlarının belirtilen bu etkileri sebebiyle, bu yaptırımların 

uygulanabilme şartları, hiçbir tereddüde mahal vermeyecek şekilde, açıklıkla 

düzenlenmesi, hukuk devleti ilkesi ve bu ilkenin uzantısı olan hukuki güvenlik ve 

belirlilik ilkelerinin gereğidir. 

 Başka bir anlatımla, ceza hukukuna ilişkin (suç ve cezaya ilişkin) normların 

geçerli olabilmesi için, bu normların uygulanabilme şartlarının, unsurlarının ve 

sınırlarının açık ve seçik olarak düzenlenmesi hukuk devletinin bir gereğidir
291

. 

                                                 
288 YILDIZ, A., K., “Yürütme Organının Düzenleyici İşlemlerle Suç ve Ceza Yaratması”, s. 1033. 

289 ÖZTÜRK, B., “Kabahatler Kanunun Genel Esasları” İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Tarafından Düzenlenen İdari Ceza Hukuku Sempozyumunda sunulan  tebliğ,  Seçkin 

Yay. Ankara 2009, s. 128, ÖZTÜRK, B., ERDEM, M. R., ÖZBEK, V., Ö., Uygulamalı Ceza 

Hukuku ve Emniyet Tedbirleri Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara 2003, s. 39.    

290 ÖNDER, A.,  Ceza Hukuku Genel Hükümler, C: I, s. 103, CİHAN, E., Ceza Hukuku Günleri, 

70. Yılında Türk Ceza Kanunu- Genel Hükümler (26-27 Mart 1997 İstanbul), Beta Yayınları, 

İstanbul 1998, s. 5.     

291 ÖNDER, A., Ceza Hukuku Genel Hükümler, C: I, s. 103. 
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Nitekim hukuk devleti ilkesi, hukukun kişilere güvence sağlamasını gerektirir. 

Bilhassa kişilerin özgürlük alanına müdahalenin en bariz şekilde gerçekleştiği ceza 

hukukunda, iktidarlar tarafından gerçekleşebilecek etkilere karşı tedbirlerin alınması 

zorunludur. Bu konuda, en önemli tedbir ise, ceza normlarının belirgin olmasıdır. 

Belirlilik ise, ceza hukuku normlarının yazılı olması ve özellikle kanunlarla 

gerçekleşir
292

. 

 İşte bu nedenle, ceza hukuku uygulamasında, kişi hak ve özgürlüklerini 

güvence altına almaya yönelik olarak getirilen en önemli prensip, suçta ve cezada 

kanunilik ilkesidir
293

. 

 2- Tarihçesi 

 a- Genel Olarak 

 “Kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesi, insanlık tarihinde oldukça uzun bir 

gelişme evresi sonucunda kabul edilmiştir. Aydınlanma çağından evvel, yasada yer 

almayan bir fiilin cezalandırılmasına veya yargıcın ceza vermede büyük ölçüde 

takdir yetkisine sahip olunmasına bir tepki olarak ortaya çıkmıştır
294

.  

 Çağdaş görünümünü aydınlanma çağında almış olsa da, Roma Hukukunda
295

,  

İslam Hukukunda ve hatta Hamurabi Kanunlarında
296

, ilkenin izlerine rastlamak 

                                                 
292 İÇEL, K., DONAY, S., Karşılaştırmalı ve Uygulamalı Ceza Hukuku Genel Kısım I, 3. Bası, 

İstanbul 1999, s. 73 vd.  

293 ÖZGENÇ, İ., “Ceza Hukukunun Güvence Fonksiyonu”, KHukA, Haziran - Ekim 2000, s. 90. 

294 ARTUK, E., Ceza Hukuku El Kitabı, İstanbul 1989, s. 98.  

295 ALACAKAPTAN, U., İngiliz Ceza Hukukunda Suç ve Cezaların Kanuniliği Prensibi, 

AÜHFKE Yay. Ankara 1958, s. 3. 
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mümkündür
297

. Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesinin, aydınlanma çağındaki ilk 

izlerine, Montesquieu
298

, Beccaria
299

 ve Hobbes’un
300

 eserlerinde rastlanmaktadır
301

.   

                                                                                                                                          
296 Örneğin, Hammurabi Kanunlarında, “Bunlar adaletin kanunlarıdır… Güçlünün zayıfa 

zulmedemeyeceği…Takibata maruz kalan haksız kişi, bırakın benim statümün önünde gelsin ve… 

Kendisine haklarını açıklayın, bırakın kendisine, hangi kanunların uygulanacağını görsün” 

denilmektedir. GÜLTAŞ, V., Geçmişten Günümüze İnsan Hakları (belgeler; bildirgeler; 

sözleşmeler), Bilge Yayınevi, Ankara 2004, s. 31.  

297  DÖNMEZER, S., ERMAN, S.,  Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Genel Kısım C: I, 13. Tıpkı 

Basım, Beta Yayınları, İstanbul 1997, s. 20. 

298 Ünlü düşünüre göre, “Hürriyet, kanunların izin verdiği her şeyi yapmak hakkıdır; Bir vatandaş 

kanunların yasak ettiği şeyi yapabilseydi, hür sayılmazdı o zaman; çünkü öteki vatandaşlarında aynı 

yetkiyi kullanmaya hakları olurdu. …kendisine yetki verilen her insan bu yetkiyi kötüye kullanmaya 

eğilimlidir; bir sınırla karşılaşıncaya kadar kötü kullanmaya devam eder. Faziletin bile sınırlanmaya 

ihtiyacı vardır.  İktidarın kötüye kullanılmaması için, olayların düzeni gereğince, iktidarın bizzat 

iktidarı durdurması lazım. Bir anayasa öyle olabilir ki, o yasa gereğince hiç kimse, kanunun kendisini 

yapmaya tutmadığı şeyi yapmaya, kanunun izin verdiği şeyleri de yapmaya zorlanamaz. …Yasama 

yetkisiyle yürütme yetkisi aynı kişi ya da aynı memurlar topluluğuna verilirse, ortada hürriyet diye bir 

şey kalmaz; çünkü aynı hükümdarın ya da aynı senatonun, şiddet kullanarak uygulamak için ağır 

kanunlar yapmasından korkulur. Yargılama yetkisi, yasama yetkisiyle yürütme yetkisinden ayrılmazsa 

ortada yine hürriyet diye bir şey kalmaz. Yargılama yetkisi yasama yetkisi ile birleştirilseydi 

vatandaşların hürriyeti üzerindeki yetki keyfi olurdu. Çünkü hakim aynı zamanda kanun koyucu 

olurdu. …Bu üç yetki, yani kanun yapma yetkisi, genel kararları uygulama yetkisi, suçları ya da 

vatandaşlar arasındaki anlaşmazlıkları yargılama yetkisi, aynı zamanda aynı kişinin ya da yüksek 

memurlardan, soylulardan, halktan oluşan aynı toplulukların elinde bulunsaydı, devlette her şey 

yıkılırdı. …siyasi anlamda hürriyet, kişinin güvenliğidir, hiç olmazsa güvenlik içinde yaşadığı 

kanısında olmasıdır. Hiçbir şey bu güvenliği, genel ya da özel suçlandırmalar kadar bozamaz. Şu 

halde vatandaş hürriyetinin başlıca dayanağı ceza kanunlarının iyi niyetidir”. Montesquieu, (çev: F. 

BALDAŞ), Kanunların  Ruhu Üzerine, İstanbul, s. 169, 174, 175, 195, 196 vd.     

299 Beccaria, Suçlar ve Cezalar Hakkında adlı ünlü eserinde, “…Suçlara ilişkin cezaları yalnızca 

yasalar belirlerler. Bu otoritenin kaynağı, toplumsal sözleşmeyle birleşmiş bütün toplumu temsil eden 

yasa koyucunun kendisidir, sadece. Toplumun aynı zamanda bir üyesi olan yargıç, aynı toplumun bir 

başka üyesini, adalet adına, yasaca öngörülmeyen cezalara çarptıramaz. Ayrıca, yargıcın yasalarca 

saptanmış sınırı aşarak arttırılmış bir cezaya hükmetmesi de haksızdır, yasaya aykıdır. Çünkü bu 

tutum, yasal cezaya başka bir cezayı eklemek demektir. O yüzden, bir yargıç, suçlu bir yurttaş için 

önceden yasayla belirlenmiş bir cezayı, büyük emekler harcadığı ya da kamu esenliği gibi bahanelere 
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 Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesinin ilk defa 1215 tarihli Magna Carta 

Libertatum’da yer aldığı ileri sürülmüşse de, doktrindeki genel kanı, bu kuralın bir 

usul kaidesi olan tabii hâkim ilkesi olduğu, bu nedenle kanunsuz suç ve ceza olmaz 

ilkesi ile ilgisi olmadığı ifade edilmektedir
302

. 

 İlkenin ilk kez aynasal metin haline gelmesi, 1776 Virginia Maryland (ABD) 

Anayasası (Md: 21) ile olmuş daha sonra kronolojik olarak, 1787 tarihli Avusturya 

II. Josef Ceza Kanununda (1. ve 13. Md.), daha sonra Fransız ihtilalinden sonra, 

                                                                                                                                          
sığınarak, kendiliğinden arttıramaz” demektedir. BECCARİA, C. , (Çev: SELÇUK, S.) Suçlar ve 

Cezalar Hakkında, İmge Kitabevi, Ankara 2004, s. 31.  

300 Hobbes’a göre, “Suç, Yasanın menettiği bir şeyin sözle veya eylemle yapılmasından veya yasanın 

emrettiği bir şeyin yapılmamasından oluşan bir günahtır. Böylece her suç bir günahtır; fakat her günah 

bir suç değildir”, zira “Toplum yasalarının olmadığı yerde, suç yoktur. Günahın yasayla ve suçun da 

toplum yasası ile bu ilişkisinden, ilk olarak, yasanın olmadığı yerde günahın da olmadığı sonucu çıkar. 

Fakat doğa yasası ebedi olduğu için, sözleşme ihlalleri, nankörlük küstahlık ve ahlaki değerlere aykırı 

bütün eylemler daima günah olmaya devam edeceklerdir. ...Toplum yasaları yoksa, suçlar da yoktur; 

çünkü, doğa yasası dışında başka bir yasa olmamakla, suçlama için yer olmaz; herkes kendi kendinin 

yargıcıdır. Ve sadece kendi vicdanı tarafından suçlanıp kendi niyetinin düzgünlüğü ile aklanır. Bu 

nedenle, niyeti düzgünse, eylemi günah değildir; niyeti düzgün olmadığında ise, eylemi günahtır; ama 

suç değildir”. HOBBES, T., (Çev: LİM, S.) Leviathan, 8. baskı, YKY, İstanbul 2005, s. 218-219. 

301 Her ne kadar ilkenin Manga Carta Libertatum (1215)’da bildirilmiş olduğu söylense de, özgürlük 

belgesinin 39. maddesinde tabi hakim usulü düzenlendiğinden, ceza muhakemeleri hukukunu 

ilgilendirdiği ve bir usul güvencesi oluşturduğu bugün baskın bir görüş olarak doktrinde 

savunulmaktadır. ARTUK, E., Ceza Hukuku El Kitabı,  s. 98., ALACAKAPTAN, U., İngiliz Ceza 

Hukukunda Suç ve Cezaların Kanuniliği Prensibi, s. 3. 

302 Mezkur şartın 39. maddesinde, “Hür bir şahıs, ancak kanuni bir karar veya kanun gereğince tevkif 

ve haps edilebilir”. ALACAKAPTAN, U., İngiliz Ceza Hukukunda Suç ve Cezaların Kanuniliği 

Prensibi, s. 3-4.  ayrıca bu konuda aynı görüşte olan diğer yazarlar için bkz: CENTEL, N., ZAFER, 

H., ÇAKMUT, Ö., Türk Ceza Hukukuna Giriş, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile İlgili Mevzuata 

Göre Yenilenmiş ve Gözden Geçirilmiş 6. Baskı, Beta Yay., İstanbul 2010, s. 49. ÖNDER, A., Ceza 

Hukuku Genel Hükümler, C: I, s. 107, ARTUK, E., Ceza Hukuku El Kitabı, s. 98, DEMİRBAŞ, 

T., Ceza Hukuku Genel Hükümler, Yeni Türk Ceza Kanunu’na Göre Gözden Geçirilmiş 4. Bası, 

Ankara 2006, s. 113.  
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1789 tarihli “İnsan ve Yurttaş Halkları Bildirisi”nde (7. ve 8. Md.), 1791 ve 1793 

Fransız Anayasaları ve 1830 tarihli Fransız Ceza Kanununda ilkeye yer verilmiştir
303

. 

 Günümüzde ise,  hemen hemen tüm demokratik devlet anayasalarında ve ceza 

kanunlarında yer aldığı gibi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirisi 

(Md: 11/2) ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde (Md: 7/1) yer almaktadır
304

.   

  b- Türkiye'de 

 Ülkemizde Cumhuriyete kadar uygulanan İslam Ceza Hukukunda, ilkenin 

bazı suçlar açısından uygulandığı görülmektedir
305

. Nitekim had ve kısas suçları 

                                                 
303 ÖNDER, A., Ceza Hukuku Genel Hükümler, C: I, s. 107-108, DEMİRBAŞ, T., Ceza Hukuku 

Genel Hükümler,  s. 113. Daha ayrıntılı ve başka örnekler için bkz: ARTUK, E., Ceza Hukuku El 

Kitabı, s. 99-100. 

304 İlke yakın tarihe kadar, Sovyet Rusya Ceza Kanunu’nda(Md: 16: Cemiyet için tehlikeli olan 

herhangi bir fiil bu kanunda açıkça zikredilmemiş olduğu takdirde, ona ait mesuliyetin esası ve 

hududu, kanunun, mahiyetçe ona en yakın suçları mevzubahis eden maddelerine göre tayin edilir” 

denilmekte ve aynı kanunun 6. maddesinde, hangi fiillerin cemiyet için tehlikeli sayılacağını 

göstermektedir: “Sovyet rejimine karşı tevcih edilmiş olan yahut komünist rejimine intikal devresi 

için işçi ve köylü kuvvet tarafından müesses nizamı ihlal eden her türlü icrai veya ihmali fiil cemiyet 

için tehlikeli sayılır”.),  Nasyonel Sosyalist 3. Reich’ın Ceza Kanunu’nda (Md. 2: “Her kim ceza 

kanununa, ceza kanununun ana fikrine ve halkın selim adalet hissine göre cezayı müstelzim bir fiil 

işlerse cezalandırılır. Eğer hiçbir kanun bahis mevzuu fiile kabili tatbik değilse, fiil, ruhu kendisine en 

yakın olan metne göre cezalandırılır.) ve 1930 tarihli Danimarka Ceza Kanunu’nda(Md 1: 

“cezalandırılacak mahiyeti haiz olduğu Danimarka mevzuatında yazılı olan bir fiil yahut böyle bir fiile 

tamamiyle benzetilebilen fiil cezalandırılır ve yine anılan Kanunun 16. maddesinde “sosyal bakımdan 

zararlı bir hareket işbu kanun tarafından doğrudan doğruya öngörülmemiş ise, söz konusu hareketten 

doğan mesuliyetin esası ve sınırı, aynı neviden suçlardan söz eden kanun maddelerine uygun bir 

şekilde saptanır.”), 1954 tarihli Groenland Kanununda (Md:86) ve 1902 Norveç Ceza Kanunu’nda yer 

almamaktaydı. Bkz:ALACAKAPTAN, U., İngiliz Ceza Hukukunda Suç ve Cezaların Kanuniliği 

Prensibi, s. 15-19., TOSUN, Ö., “Suçların Kanuniliği Prensibi ve Sovyet Rusya Ceza Hukuku”, 

İÜHFM, C: XXX, S: 1-2, Y: 1964, s: 21-28.,  DÖNMEZER, S., ERMAN, S., Nazari ve Tatbiki 

Ceza Hukuku Genel Kısım C: I, s. 24-26.       
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Ku’ran ve sünnet tarafından konulmuş ve cezaları belirlenmiş suçlar olduğundan 

bunlarla ilgili ayet ve hadislerin sadır olması (yürürlüğe girmesi) ile işlerlik 

kazandığı şüphesizdir. Dolayısıyla, gerek adam öldürme gibi kısas suçlarında, 

gerekse hırsızlık, zina vb. had suçlarında ilgili ayet ve hadislerden önce bir ceza 

uygulaması söz konusu olmamıştır
306

.  

 Ancak İslam Hukukunun ceza hukukuna ilişkin hükümleri, topluma zarar 

verici eylemlerin bütününü ifade etmediğinden, devlet başkanı, hakkında belirli bir 

ceza normu bulunmayan fiillerden dolayı tazir
307

 hakkına dayanarak, ceza tertip 

edilebilmiştir
308

. Önceleri tazir cezalarının verilmesinde adil bir uygulamaya yer 

verilmişse de, daha sonraları görevli makamlar gittikçe yetkilerini kötüye kullanarak 

aşırılığa kaçmış ve keyfi olarak ceza hükmetmişlerdir
309

. 

 İşte bu keyfi uygulamalara karşı gelişen anayasal hareketlerle, modern 

anlamda kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesinin de tarihsel gelişimi başlamıştır.  

                                                                                                                                          
305 Krş görüş için bkz: “Kanunilik ilkesinin varolabilmesi için, bir hukuk düzeninde bulunması gerekli 

olan şartlar kısmında açıkladığımız gibi, dini esas ve kuralların uygulandığı dönemde ülkemizde suç 

ve cezada kanunilik ilkesinden söz edilebilmesi imkansızdır.” ÖNDER, A., Ceza Hukuku Genel 

Hükümler, C: I, s. 108. 

306 AYDIN, M. A., Türk Hukuk Tarihi, Genişletilmiş 5. Baskı, İstanbul 2005, s. 175, ÖZGÜVEN, 

A., V., Türk Vergi Hukukunda Geriye Yürümezlik İlkesi,  s. 31. 

307 Tazir suçları, cezası Allah ve Peygamber tarafından belirlenmemiş olan düzenlemesi devlet 

başkanına veya hâkime bırakılmış suçlardır. Bu itibarla bu suçlarda kanunilik ilkesi uygulama alanı 

bulmamıştır. AYDIN, M., A., Türk Hukuk Tarihi,  s. 169., ÜÇOK, C., MUMCU, A., BOZKURT, 

G., Türk Hukuk Tarihi, Yeniden Düzenlenip, Gözden Geçirilmiş, Ekli Sekizinci Baskı, Savaş 

Yayınevi, Ankara 1996, s. 81-82. 

308 DÖNMEZER, S., ERMAN, S., Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Genel Kısım C: I, s. 30. 

309 ARTUK, E., Ceza Hukuku El Kitabı, s. 101.  
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Nitekim ilkenin tarihsel gelişimi, ülkemizdeki anayasal hareketlerin tarihsel gelişimi 

arasında bir paralellik kurulabilir
310

. 

 Bu bağlamda, cezalarda kanunilik ilkesinden bahseden ilk yazılı metnin, 1839 

tarihli Gülhane Hattı Hümayunu olduğu söylenebilir
311

.  

 Cezalarda kanunilik ilkesinden söz etmesine karşın, suçta kanunilik ilkesine 

yer vermeyen fermandan sonra ihdas edilen 1840, 1851 ve 1858 tarihli ceza 

kanunlarında da, ilke bugünkü anlamıyla yer almış değildir
312

.  

 Açıklıkla ilkeden ilk söz eden metin, 1876 tarihli Kanuni Esasi’dir. Anılan 

anayasanın 10. maddesinde  “Hürriyeti şahsiye her türlü taarruzdan masundur. Hiç 

kimse kanunun tayin ettiği sebep ve suretten maada bir bahane ile mücazat 

olunamaz” denilerek prensip ifade edilmiştir. 

                                                 
310 ÖZGÜVEN, A., V., Türk Vergi Hukukunda Geriye Yürümezlik İlkesi, s. 101. 

311 Doktrinde, Tanzimat Fermanının, açık olmamakla birlikte cezaların kanuniliği prensibinden söz 

eden ilk metin olduğu konusunda görüş çoğunluktadır. Bkz: DÖNMEZER, S., ERMAN, S., Nazari 

ve Tatbiki Ceza Hukuku Genel Kısım C: I, s. 30, ARTUK, E., Ceza Hukuku El Kitabı, s. 101, 

CENTEL, N., ZAFER, H., ÇAKMUT, Ö., Türk Ceza Hukukuna Giriş, s. 52. 

“Eshabı cünhanın  davaları kavanin’i şer’iye iktizasınca alenen ber-vech’i tetkik görülüp 

hükmolunmadıkça hiç kimse hakkında hafi ve celi idam ve temim muamelesi icrası caiz olmamak ve 

hiç kimse tarafından diğerinin ırz ve namusuna tasallut vuku bulmamak ve herkes emval emlakine 

kemali serbesti ile malik ve mutasarrıf olarak ana bir taraftan müdahale olunmamak”, “Her kim olursa 

olsun kavanin-i şeriyeye muhalif hareket edenlerin kabahat-i sabitelerine göre tedibat-ı layıklarının hiç 

rütbeye ve hatır ve gönüle bakılmayarak icrası zımnında mahsusen ceza kanunnamesi dahi tanzim 

ettirilsin” 26 Şaban 1255 (3 Kasım 1839) tarihli Gülhane Hattı Hümayun. (Nkl: Kili, S., 

GÖZÜBÜYÜK, Ş., Sened-i İttifak’tan Günümüze Türk Anayasa Metinleri, Yenilenmiş 3. Baskı,  

Türkiye  İş Bankası Kültür Yay., İstanbul 2006, s. 13-14.  

312 CENTEL, N., ZAFER, H., ÇAKMUT, Ö., Türk Ceza Hukukuna Giriş, s. 52, ARTUK, E., Ceza 

Hukuku El Kitabı, s. 101. Krş görüş için bkz: DÖNMEZER, S., ERMAN, S., Nazari ve Tatbiki 

Ceza Hukuku Genel Kısım C: I, s. 30. 
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 Cumhuriyet döneminde ise ilkenin dolaylı bir şekilde, ilk defa 1924 

Anayasası'nda yer aldığı ifade edilebilir. Nitekim “Türklerin Kamu Hukuku” başlıklı 

68. maddesinin 3. fıkrasında, "Tabii haklardan olan hürriyetin herkes için sınırı, 

başkalarının hürriyeti sınırıdır. Bu sınırı ancak kanun çizer” denilmektedir
313

.  

 1961 Anayasası ise, prensibi açık bir anayasa hükmü haline getirmiş
314

 ve 

yine 1982 Anayasasında da ilke, “Suçlar ve Cezalara İlişkin Esaslar” başlıklı 38. 

maddede yer verilmiştir. 

 Anılan maddenin ilk üç fıkrasında, “Kimse, işlendiği zaman yürürlükte 

bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu 

işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza 

verilemez. Suç ve ceza zamanaşımı ile ceza mahkûmiyetinin sonuçları konusunda da 

yukarıdaki fıkra uygulanır. Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak 

kanunla konulur” hükümlerine yer verilerek suçta ve ceza kanunilik ilkesi 

benimsenmiştir. 

 765 sayılı mülga Ceza Kanunu’nun 1. maddesinde, “Kanunun sarih olarak 

suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilmez. Kanunda yazılı cezalardan başka 

bir ceza ile de kimse cezalandırılamaz” denilmiş ve ayrıca ikinci maddede de 

“İşlendiği zamanın kanununa göre cürüm veya kabahat sayılmayan fiilden dolayı 

                                                 
313 http://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa24.htm (Erişim Tarihi: 20.10.2012) 

314 Madde 33’te “Cezalar ve ceza tedbirleri ancak kanunla konulur. Kimseye, suçu işlediği zaman 

kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez” denilmek suretiyle ilke 

açıklıkla anayasal norm statüsüne çıkarılmıştır. http://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa61.htm 

(Erişim Tarihi: 20.10.2012) 
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kimseye ceza verilemez” denilerek kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi Anayasa 

katında benimsenmiştir. 

 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Suçta ve Cezada Kanunilik” ilkesi 

başlıklı 2. maddesinde, “Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza 

verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik 

tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz. (2) İdarenin 

düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz. (3) Kanunların suç ve ceza içeren 

hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa 

yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz” denilerek kanunilik ilkesinin sonuçları da 

açıkça ifade edilmiştir. 

 3- Uluslararası Metinlerde 

 Türkiye'nin de onayladığı
315

 İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin 11. 

maddesinin ikinci bendinde, “Hiç kimse işlendiği sırada ulusal veya uluslararası 

yasalarca suç teşkil etmeyen eylem veya ihmallerden dolayı suçlu bulunamaz” 

hükmüne yer verilmiştir.   

 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin “Cezaların Yasallığı” ilkesi başlıklı 7. 

maddesinde “Hiç kimse, işlendiği zaman ulusal ve uluslararası hukuka göre bir suç 

sayılmayan bir fiil veya ihmalden dolayı mahkum edilemez. Yine hiç kimseye, suçun 

işlendiği sırada uygulanabilecek olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez” 

denilmek suretiyle suç ve cezaların kanuniliği ve bunun bir sonucu olan ağır ceza 

                                                 
315 Türkiye bildiriyi, 06.4.1949 tarihinde onaylamıştır (RG: 27.5.1949, 7217).  
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hükümlerin geriye yürümezliği ilkeleri ulusal üstü bir paye verilerek 

benimsenmiştir
316

. 

 4- Tanımı 

 a- Genel Olarak 

 Nullum crimen sine lege (kanunsuz suç olmaz) ve nulla poena sine lege 

(kanunsuz ceza olmaz) şeklinde, Latince ifade edilen ilke
317

, kişiler tarafından 

yapılması halinde ceza tatbik edilen ve suç olarak tanımlanan davranış kalıplarının 

kanun tarafından tayin edilmesine (tipleştirilmesine) suçta kanunilik ilkesi, bu 

suçlara, karşı verilecek cezaların ancak kanunda zikredilen cezalar olmasına da 

cezalarda kanunilik ilkesi denilmektedir
318

.    

                                                 
316 Ancak 7. maddenin ikinci fıkrasında, bu kuralın istisnasına, “Bu madde, işlendiği zaman uygar 

uluslar tarafından tanınan genel hukuk ilkelerine göre suç sayılan bir fiil veya ihmal ile suçlanan bir 

kimsenin yargılanmasına ve cezalandırılmasına engel değildir” hükmüyle yer verilmiştir. Söz konusu 

istisna, II. Dünya Savaşından sonra, savaş suçlularının, Nürnberg ve Tokyo mahkemelerinde 

yargılanmaları sırasında çıkan tartışmalar sonucunda getirilmiştir. Nitekim savaş suçlularının işlemiş 

oldukları insanlık suçlarının işledikleri tarihte, bu şekilde bir suç herhangi bir metinde yer almamıştı. 

Ancak olağanüstü bu mahkemelere sanıklar ve/veya avukatları tarafından yapılan itirazlar bu nedenle 

reddedilmiştir. Bkz: CENTEL, N., ZAFER, H., ÇAKMUT, Ö., Türk Ceza Hukukuna Giriş, s. 52. 

317 DÖNMEZER, S., ERMAN, S., Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Genel Kısım C: I, s. 17.  

Latince ifade edilmesine karşın söz konusu ilke, aydınlanma çağından evvel, Roma hukukunda bu 

şekilde formüle edilmiş değildi. Suçta ve cezada kanunilik ilkesini, Latince bir formülle ilk defa ifade 

eden Alman ceza hukukçusu Feuerbach olmuştur. Bkz: FEUERBACH, P., J., A., Lehrbuch des 

Gemeinen in Deutschland Geltenden Peinlichen Rechts, 14. Ausgabe, GieBen, 1847, § 23. (Nkl: 

ÖZGENÇ, İ., “Ceza Hukukunun Güvence Fonksiyonu”, s. 90 ve ÖZAY, İ., H., İdari Yaptırımlar 

Kuramsal Bir Deneme, İstanbul Üniversitesi Yay., İstanbul 1985, s. 74. ) 

318 DÖNMEZER, S., ERMAN, S., Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Genel Kısım C: I, s. 17. 
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 Kişi hürriyetlerinin garantisini oluşturan suç ve cezada kanunilik ilkesi ile suç 

sayılan fiilin yasada açıkça belirlenmesi ve ayrıca suça karşılık cezanın da yine yasa 

ile ortaya konulması gerekir. 

 Bu ilke ışığında, suç ve cezanın kanunla düzenlenmesi gerektiğine göre, 

kanundan ne anlaşılması gerektiği, kanun denen normun, maddi ölçüte mi, yoksa 

organik ölçüte mi göre belirleneceğinin bilinmesi elzemdir
319

. 

 Devletin fonksiyonlarının hangi ölçüte göre belirleneceği hukuk yazınında 

yıllar boyunca tartışılmıştır. Tesis edilen işlemin kendisinin, maddi ölçütlere göre 

tasnif edilmesine maddi kriter, işlemi yapan organa göre tasnif eden kritere şekli 

(organik) kriter denmektedir
320

. 

 Türk hukuk yazınında kanunun maddi anlama göre değil, şekli kritere göre 

tanımlanması gerektiği konusunda bir görüş ayrılığı bulunmamaktadır
321

. 

 Ancak doktrinde, kanunilik ilkesinden ne anlaşılması gerektiği konusunda, 

şekli kanun ve maddi kanun ayrımına gidilerek çerçeve kanunlarla, suç belirleme 

yetkisinin yürütmeye devrine ilişkin normlar savunulmaya çalışılmakta
322

 ve yine 

Anayasa Mahkemesi kararları ile de söz konusu ilkeden maddi anlamda kanunilik 

                                                 
319 YILDIZ, A., K., “Yürütme Organının Düzenleyici İşlemlerle Suç ve Ceza Yaratması”, s. 1034. 

320 Maddi kriteri en güçlü savunucusu ünlü Fransız hukukçusu Duguit’e göre, yasama fonksiyonuyla 

objektif hukuk, idare fonksiyonuyla ise subjektif bir hukuki durum yaratılır. Organik kriterin en güçlü 

savunucusu Fransız hukukçu Carre de Malberg’e göre ise hukuki işlemler, yapan organa ve yapılış 

şekillerine göre tasnif edilmelidir. Ayrıntılı bilgi için bkz: ÖZBUDUN, E., Türk Anayasa Hukuku, 

s. 145 vd.  

321 ÖZBUDUN, E., Türk Anayasa Hukuku , s. 175.  

322 Örneğin bkz: ÖNDER, A., Ceza Hukuku Genel Hükümler, C: I, s. 119 vd.  
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ilkesinin anlaşılması gerektiği ifade edilerek, şekli anlamda kanunilik ilkesine aykırı 

olan yasalar, Anayasa’ya aykırı bulunmamaktadır
323

. 

 Bu nedenle, ilkenin sıhhatli bir şekilde uygulanabilmesi ve ilkeden beklenen 

faydanın sağlanabilmesi için, söz konusu tanımların yapılması ve hangi tanımın 

kabulü gerektiğinin ortaya konulması gerekir. 

 b- Şekli Anlamda Kanunilik İlkesi (Biçimsel Kanunilik İlkesi) 

 Şekli anlamda kanunilik ilkesi, bir kimsenin, yürürlükte bulunan kanun 

tarafından açıkça suç sayılmayan bir fiil nedeniyle cezalandırılamaması ve yine 

kanun metninde açıkça yer almayan ceza dışında, başka bir ceza ile muhatap 

kılınamaması anlamına gelir
324

.  

 Başka bir ifadeyle, suç ve cezaların ancak kanun ile konulması, kaldırılması, 

değiştirilmesi ve bunların kanun; usul ve yöntemleri ile ilan edilmek suretiyle herkes 

tarafından öğrenilmesinin temin edilmesine hizmet eden prensip olarak 

tanımlanabilir
325

. 

 Görüldüğü gibi, biçimsel kanunilik ilkesinde, suç fiilinin ve suça ilişkin 

cezanın açıkça kanun metninde yer alması gerekir. 

 c- Maddi Anlamda (Öze İlişkin Kanunilik İlkesi) 

 Maddi anlamda kanunilik ilkesi ise, şekli anlamda kanunilik ilkesinin aksine, 

fiilin kanunda açıkça suç olarak öngörülmemesi durumunda da, anti sosyal fiillerin 

                                                 
323 Bkz. Üçüncü Bölüm. 

324 TOROSLU, N., Ceza Hukuku, Savaş Yayınevi, Ankara 2005, s. 23.  

325 ÖZTÜRK, B., Ceza Hukuk ve Emniyet Tedbirleri Hukuku,  DEÜHF Yay., Ankara 1994, s.10.  
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suç sayılmaları ve bu tür fiillere amaca uygun cezaların uygulanması gerektiği 

anlamına gelir
326

. 

 Maddi anlamda kanunilik ilkesinin benimsendiği, tarihten bazı örnek ceza 

kanunlarına bakıldığında (Örneğin; Nasyonel Sosyalist 3. Reich’ın Ceza Kanunu ve 

Sovyet Ceza Kanunu
327

), ilkenin bu şekilde yorumlanmasının ne denli tehlikeli 

olabileceği görülecektir. 

 Günümüzde ise, suç fiilini belirlemeyen çerçeve ceza kanunlarının verdiği 

yetkiye binaen idare tarafından ihdas edilen düzenleyici işlemler, maddi anlamda 

kanunilik ilkesine aykırı olmadığı ileri sürülerek hukuka uygun sayılabilmektedir
328

.  

 5- İlkenin Amacı, Kuramsal Temelleri 

 Bireysel hak ve hürriyetlerin tarihsel gelişimi sonucunda, söz konusu bu hak 

ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında kanun, yegane araç olarak kabul edilmiş ve 

hukuk devletlerinde kanunilik ilkesi, kamu hukuku disiplinlerine egemen genel bir 

prensip halini almıştır
329

. Bu nedenle kanunilik ilkesi, ilk önce suç ve cezalarda 

                                                 
326 TOROSLU, N., Ceza Hukuku, s. 23.  

327 Sovyet Rusya Federe Cumhuriyetinde Ceza Hukuku Yöneltici Prensipleri adı altında bir giriş ve 27 

maddeden oluşan bir metin meydana getirilmiştir. Bu metinde, “proletaryanın sınıf düşmanlarını 

cezalandırmak için kurallar ortaya koyması, düşmanlarına karşı mücadele metotları bulması ve bunları 

kullanmasını öğrenmesi gereklidir. Bu da ilk olarak ceza hukukuna düşmektedir. Ceza hukuku, günlük 

hayatın yeni şartlarını ihlal eden kimselerle mücadele gayesini gütmektedir” denilmektedir. TOSUN, 

Ö., “Suçların Kanuniliği Prensibi ve Sovyet Rusya Ceza Hukuku”, s: 23. 

328 ŞEN, E., Çevre Ceza Hukuku (Ceza Hukuku Açısından Sağlıklı ve Düzenli Bir Çerçevede 

Yaşama Hakkı), Kazancı Hukuk Yay. No: 140, İstanbul 1994, s. 99.   

329 GÜNEŞ, G., Verginin Yasallığı İlkesi, 2. Bası, XII. Levha Yay., İstanbul 2008, s. 6.   
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ortaya çıkmış daha sonra kamu hukukunun diğer dallarında (vergi hukuku vb.) kabul 

edilmiştir
330

.     

 Demokratik devletlerde, siyasal iktidarın kaynağı halktır. Dolayısıyla halkı 

temsil eden parlamento, temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması konusunda, 

düzenleme yetkisini kullanacak olan en uygun devlet organıdır
331

. Nitekim, böyle bir 

yetkinin politik etkilerin altında bulunan yürütme gücüne tanınması, her türlü 

suiistimale açık kapı bırakmak tehlikesine sebep olur
332

.   

 Köklerini siyasi liberalizm, demokrasi, kuvvetler ayrılığı, genel önleme ve 

kusursuz suç ve ceza olmaz prensibinde bulan bu ilke sayesinde, vatandaşlar, nelerin 

suç, nelerin serbest olduğunu önceden öngörebilmekte ve eylemlerin sonucunda 

verilecek cezayı bilerek buna göre davranabilmektedirler
333

. Zira kanunilik ilkesine 

riayet edilmediği takdirde, kişinin kendi fiil ve hareketlerine egemen olma iktidarı 

elinden alınmış olur
334

. Bu durum ise, ceza hukukunun temel amaçlarından biri olan; 

önleyicilik vasfının yok olmasına, ceza hukukunun sadece cebir uygulayıp, bastırma 

fonksiyonuna dönüşmesine sebep olur
335

. 

 Bireylerin hangi eylemlerin suç oluşturduğunu ve bunların karşılığında hangi 

cezaların öngörüldüğünü bilmelerine olanak veren bu ilke, idarenin keyfi 

                                                 
330 DONAY, S., Ceza Mahkemesinde Yargılanan Vergi Suçları,  Beta Yay., İstanbul 2008, s. 16. 

331 KAPANİ, M., Kamu Hürriyetleri,  s. 231. 

332 DÖNMEZER, S., ERMAN, S., Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Genel Kısım C: I, s. 18. 

333 ÖZTÜRK, B., Ceza Hukuk ve Emniyet Tedbirleri, s.10.  

334 DÖNMEZER, S., ERMAN, S., Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Genel Kısım C: I, s. 18. 

335 DÖNMEZER, S., Genel Ceza Hukuku Dersleri, Bahçeşehir Üniversitesi Yay., İstanbul 2003, s. 

5. 
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uygulamalarının önüne geçebilmekte ve ayrıca yargının takdir yetkilerini sınırlayarak 

adaleti sağlamaktadır
336

.  

 Öte yandan, yasalar, parlamentolarda açık görüşme ve tartışma yöntemleriyle 

hazırlandıklarından kamuoyunun etkin denetimi sağlanmış olmaktadır. Yine yasalar, 

genel objektif düzenlemeler olduğundan, özgürlüklere getirilecek sınırlandırmaların 

belirli kişi veya grupları hedef alması önlenmiş olmaktadır
337

.  

 6- İlkeye İlişkin Lehte ve Aleyhte Görüşler 

 Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi, kişi hürriyetleri açısından önemli 

güvenceler getirmesine karşın, müspet ve menfi bir kısım görüşlere maruz kalmıştır. 

 a- Aleyhte Görüşler 

 Kanunilik ilkesinin katı bir biçimde uygulanmasının, Von Liszt’in deyimiyle, 

“ceza kanunlarının suçluların bir nevi Magna Carta’sı olmasına” sebep olacağı iddia 

edilmiştir
338

.  

 Kanunilik ilkesine getirilen itiraz ve gerekçeler, genelde, totaliter eğilimli 

siyasal düşüncelerle paralellik arz eder
339

.   

 Genel olarak kanunilik ilkesine getirilen itirazlar şu meyandadır: 

                                                 
336 CENTEL, N., ZAFER, H., ÇAKMUT, Ö., Türk Ceza Hukukuna Giriş, s. 47. 

337 UYGUN, O., 1982 Anayasası’nda Temel Hak ve Özgürlüklerin Genel Rejimi, Kazancı Hukuk 

Yay., İstanbul 1992, s. 90. 

338 Nkl: DÖNMEZER, S., ERMAN, S., Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Genel Kısım C: I, s. 26. 

339 ARTUK, E., Ceza Hukuku El Kitabı, s. 103. 
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- Ceza hukukunun temel amacı toplumun savunulmasıdır. Oysa söz konusu 

ilke çerçevesinde, suçluların kanunun boşluklarından yararlanarak, 

müeyyidelerle karşılaşmadan, topluma zarar vermeye devam etmesi 

olanaklı kılınmaktadır. Bu durum ise, zarar veren kişinin topluma karşı 

korunması anlamına gelmektedir
340

.   

- Ayrıca cezanın toplumu koruma amacı gerçekleşebilmesi için, hakimin 

yasayla bağlı kalmaması gerekir. Zira bu prensip nedeniyle, kötü niyetli 

kişilerin yasada var olan suçlara çok benzeyen eylemelere karşı toplum 

savunmasız kalacaktır. Bu itibarla, ceza hukukunda kıyasın kabul 

edilmesi ve kanunilik ilkesinden vazgeçilmesi gerektiği iddia 

edilmiştir
341

. 

- Suç oluşturan tüm eylemlerin ceza kanunlarında yer almasının mümkün 

olmaması, yasalarda birçok durumda tanım yapmaktan kaçınılmasına, 

belirsiz kavramlar kullanılmasına ve böylece fiiliyatta kanunsuz suç ve 

ceza olmaz ilkesinden beklenen belirliliğin sağlanamadığı ifade edilmiştir. 

Kaldı ki, günümüzde teknolojinin her geçen gün gelişmesi ve insan 

hayatının bu gelişmeler çerçevesinde değişmesi, yasalardaki dar suç 

tanımları ile suçla mücadeleyi etkisiz kılmaktadır
342

. Nitekim katı 

kanunilik ilkesinden sıyrılmanın gerekliliği, günümüzde artan bir şekilde 

                                                 
340 Söz konusu görüşleri aktaran: DÖNMEZER, S., ERMAN, S., Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku 

Genel Kısım C: I, s. 26-27. 

341 CENTEL, N., ZAFER, H., ÇAKMUT, Ö., Türk Ceza Hukukuna Giriş, s. 47. 

342 CENTEL, N., ZAFER, H., ÇAKMUT, Ö., Türk Ceza Hukukuna Giriş, s. 47-48. 
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yürütme organına, suç fiilleri belirleme konusunda verilen yetkiler göz 

önünde bulundurulduğunda da ortaya çıkmaktadır
343

.  

 b- Lehte Görüşler 

 Suçta ve cezada kanunilik ilkesine getirilen temel itiraz sebepleri olarak; ceza 

hukukunun var oluş sebebinin toplum zararının önlenmesi olduğu; ancak kanunilik 

ilkesinin kabul edilmesi durumunda suçluların topluma karşı korunacağı; zira 

suçluların kanunun boşluklarından yararlanarak, müeyyidelerle karşılaşmadan, 

topluma zarar vermeye devam edebileceği belirtilmektedir. 

 Ancak böylesine bir düşünüş tarzı, konuya tek bir perspektiften bakılarak 

yapılan bir yorumun sonucudur. Elbette ceza hukukunun temel işlevi toplum 

düzenini korumaktır. Ama toplum düzenini koruyacak olan ceza hukukunun da; 

keyfi, sübjektif etkilerden korunması ve objektif olarak toplumun refahına hizmet 

etmesi gerekir. 

 Ceza hukuku kurallarının tayini, örneğin bir fiilin suç oluşturup 

oluşturmadığının belirlenmesi, nispi bir nitelik taşır. Bunu belirlemek ise, her şeyden 

önce egemenliği temsil eden kanun koyucunun görevidir. Bunun takdiri ile 

hürriyetlerin sınırlandırılması işlevi, egemenliğin yegâne temsilcisi kanun koyucuya 

bırakılmalıdır
344

. 

                                                 
343 DÖNMEZER, S., ERMAN, S., Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Genel Kısım C: I, s. 27. 

344 DÖNMEZER, S., ERMAN, S., Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Genel Kısım C: I, s. 27. 
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   Aksi durumda, mutlakıyetçi düzenlerin ceza hukuku olan baskıcı bir ceza 

hukuku
345

 anlayışının doğmamasının garantisi yoktur. Nitekim tarihte totaliter rejim 

örneklerine bakıldığında (Örneğin; Sovyet Rusya ve Nasyonal Sosyalist Almanya), 

ceza hukukunda kanunilik ilkesinin benimsenmediği görülmektedir. Bunu sebebi ise, 

aleyhte görüş sahiplerinin düşünceleri ile paralellik arz etmektedir. Her iki görüşte 

kanunun suçları cezalandırmada etkisiz kalabileceği, devlet düzeninin bozulabileceği 

ifade edilmektedir. Aradaki tek fark saiklerdir. Fakat iyi niyetli saiklerin zamanla 

değişmeyeceğinin garantisini kimse veremez. Bu nedenle, çeşitli etkiler altında 

kalabilecek ve keyfi uygulamalara mahal verecek yasa dışı uygulamalarla kişi 

hürriyetlerinin zedelenmesine izin verilmemelidir. 

 Bir takım fiillerin cezalandırılamaması endişesiyle, kanunilik ilkesinden 

vazgeçilmesi ve böylece kişilerin hukuk güvenliklerinin tehlikeye atılması hukuk 

devletinin, polis devletine tercih edilmesine sebep olur. 

 Politik bir ceza hukuku anlayışını yansıtan bu düşünüş, kişiyi topluma feda 

etmektedir
346

.  Kanunilik ilkesini ortadan kaldırmak veya etkisini azaltmak tarihin 

eski dönemlerinin keyfi baskıcı ceza sistemine yeniden dönülmesi sonucunu doğurur; 

böylece kişi özgürlüğü ve güvenliği tehlikeye düşer
347

. 

                                                 
345  Bu tip düzenlerde ceza hukuku, hükümdarın despotizminin, aşırı iktidarının bir baskı aracı olarak 

işlev görmektedir. Bu tür ceza hukukuna, tarihte monarşilerde, modern zamanlarda totaliter rejimlerde 

ortaya çıkmaktadır. Bu tip düzenlerin hepsinde, ceza hukuku, bu hukuk kadar etkili olan polis hukuku 

ile birlikte, resmi doğruyu, devletin doğru kabul ettiği düşünceye aykırılıkları alt etmenin ve iktidarı 

korumanın aracı olarak görülmektedir. TOROSLU, N., Ceza Hukuku, s. 8-9.  

346 DÖNMEZER, S., ERMAN, S., Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Genel Kısım C: I, s. 28. 

347 ARTUK, E., Ceza Hukuku El Kitabı, İstanbul s. 105.  
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 Kanunilik ilkesi ile ceza hukukunun bireylere karşı tarafsızlığı sağlanmakta, 

ceza hukuku herkese aynı mesafede olmakta ve böylece birey ceza hukukuna da 

karşı korunmuş olmaktadır. 

 Kaldı ki, yasal boşlukların, egemenliği temsil eden kanun koyucu tarafından 

doldurulması ve böylece suçların cezasız kalmasının önüne geçilmesi her zaman 

mümkündür
348

. 

 7- İlkenin Sonuçları 

 Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesinin, kabul edildiği bir hukuk sisteminde, 

kıyasla suç ve ceza normu ihdas edilmesinden, aleyhte ceza yasalarının geriye 

yürütülmesinden
349

 ve ceza normunun belirsizliğinden söz edilemez. İlkenin 

sonuçları ve unsurları olarak nitelendirilebilecek, kıyas yasağı, geriye yürümezlik ve 

belirlilik ilkeleri, suç ve cezalarının kanuniliği ilkesine hizmet eden ilkelerdir. 

 Kıyasın yapıldığı, ceza yasasının geriye yürütüldüğü ve/veya belirsiz olduğu 

bir durumda, kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesinin varlığından bahsedilemez
350

.  

 Bireyin hukuki güvenliğini koruma amacına matuf olan kanunilik ilkesi, 

doğal olarak kıyası, aleyhte yasanın geriye yürütülmesini ve belirsizliği yasaklar.   

                                                 
348 DÖNMEZER, S., ERMAN, S., Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Genel Kısım C: I, s. 27. 

349 Geriye yürümezlik ilkesine ilişkin geniş bilgi için bkz: ÖZGÜVEN, A., V., Türk Vergi 

Hukukunda Geriye Yürümezlik İlkesi. 

350 Geniş bilgi için bkz: CENTEL, N., ZAFER, H., ÇAKMUT, Ö., Türk Ceza Hukukuna Giriş, s. 

53-56. 
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 B- Suç ve Cezada Kanunilik İlkesi Karşısında, İdarenin Ceza Hukuku 

Konusunda Düzenleme Yetkisi 

 1- Genel Olarak 

 Yukarıda incelendiği gibi, suç ve cezada kanunilik ilkesi, monarşiler 

döneminde, kişilerin yargılanmasındaki keyfilik ve sertliğe karşı oluşan özgürlükçü 

fikirlerin cereyanı sayesinde ortaya çıkmıştır
351

. 

    Aslında yürütme ve yasama arasında bir karşılaştırma yapmak gerekirse, 

yürütme yasamadan çok daha eskidir
352

. Dolayısıyla idarenin düzenleme yetkisi 

yasamadan önce bulunmaktaydı.  

Ancak az evvel söylenen nedenlerle, yürütmenin düzenleme yetkisi tarihsel 

gelişimde, önce törpülenmiş ve bir kısım düzenlemeleri yapma yetkisi sadece 

yasamanın tekeline bırakılmıştır. Daha sonra ise, bu gelişim ters bir evreye girmiş, 

yürütme yeniden düzenleme yetkisini, yasama aleyhine genişletmiştir. 

 Bu çerçevede, uzun bir süreç sonunda, yönetenlere karşı bireyin korunması ve 

keyfiliği önleme amacıyla kabul edilen suç ve cezada kanunilik ilkesi, yürütmenin 

yeniden ivme kazanan toplumsal hayatı düzenleme yetisi karşısında, ilk zamandaki 

gibi sert bir şekilde uygulanabilecek midir? Yoksa idarenin düzenleme yetkisi lehine 

bu gelişim, yüzyıllardır idarenin yasaklı olduğu düzenleme alanlarında, yeniden 

düzenleme yetkisi mi vermektedir? Ya da bir yetki genişliği varsa, bunun sınırları 

nelerdir? 

                                                 
351 ALACAKAPTAN, U., İngiliz Ceza Hukukunda Suç ve Cezaların Kanuniliği Prensibi, s. 4. 

352 SOYASLAN, D., Yürütme Organının Suç ve Ceza Koyma Yetkisi, s. 101.  
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 Yukarıda da ifade edildiği gibi, idarenin düzenleyici işlemler yapabileceği 

konusunda herhangi bir tartışma bulunmamaktadır. İdarenin, Anayasanın kendisine 

yüklediği fonksiyonu yerine getirebilmesi için düzenleyici işlem olarak 

isimlendirilen tasarruflarda bulunması zorunludur. Zira idarenin bu yetkisi onun 

fonksiyonları ile adeta özdeşleşmiş durumdadır
353

.  

 Buna karşılık söz konusu düzenleyici işlemlerle suç ihdas edilip 

edilemeyeceği hususu, hem doktrinde, hem de yargı mercilerince, öteden beri 

tartışılmaktadır. 

 İşte bu bölümde, idarenin düzenleme yetkisinin kapsamı, kanunsuz suç ve 

ceza olmaz ilkesi çerçevesinde belirlenmeye çalışılacak; idarenin suç ve cezaya 

ilişkin norm ihdas etme yetkisi tartışılacaktır. 

 2- Tam Ceza Normu – Açık, (Beyaz, Kör, Eksik veya Çerçeve) Ceza 

Normu Ayrımı 

 Bir ceza normu kural olarak iki temel öğeden oluşur. Bunlar hüküm ve 

müeyyidedir. Hüküm, belli bir davranışı yapmayı veya yapmamayı emreder. 

Müeyyide ise, bu hükmün ihlaline bağlanmış olan hukuki sonuçtur
354

.  

 Genellikle bu iki temel öğe, aynı kanunda yer alır. Ancak kimi zaman hüküm 

ve ceza, bir arada bulunmayıp, başka başka kanunlarda düzenlenebilir. Bu haldeki 

norma, doktrinde eksik-noksan (imperfetta) norm denilmektedir
355

. 

                                                 
353 İÇEL, K., DONAY, S., Karşılaştırmalı ve Uygulamalı Ceza Hukuku Genel Kısım, 1. Kitap, s. 

105-106. 

354 HAFIZOĞULLARI, Z., “Hukuku Bilmeme ve Açık Ceza Normları”, Ankara Hukuk Fakültesi 

Ellinci Yıl Armağanı (1925-1975), C: I, AÜHF Yay. No: 406, Sevinç Matbaası, Ankara 1977, s. 204. 
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 Bunun dışında, kimi zaman, ceza normunun hüküm kısmı kanun dışında 

başka bir normda da yer alabilir. Yani bir fiili suç haline getirerek ceza müeyyidesi 

altına alma, iki şekilde olur. Kanun suç teşkil eden fiili tüm unsurları ile açıkça 

gösterir ve bu suçun müeyyidesini de belirlerse, tam ceza normu mevcuttur.  Buna 

karşın, kanun ceza müeyyidesini, açıkça belirlemesine rağmen, suç teşkil eden fiili 

tam ceza normlarının aksine açıkça göstermeyip, bunun belirlenmesini yasama 

organından başka bir organa (idari mercilere) bırakması durumunda, açık
356

, açığa 

imza
357

, beyaz
358

, boş
359

, kör
360

 veya çerçeve olarak adlandırılan ceza normları 

mevcuttur
361

.  

                                                                                                                                          
355 HAFIZOĞULLARI, Z., “Hukuku Bilmeme ve Açık Ceza Normları”, s. 204.  

356 Bu tür kanunlar,  Almanya’da açık ve çerçeve kanunlar (blankettstrafgesetz) olarak anılmaktadır. 

YÜCE, T., T., Ceza Hukuku Dersleri, C: 1, Şafak Basım ve Yayınevi, Manisa 1982, s. 70., 

CENTEL, N., ZAFER, H., ÇAKMUT, Ö., Türk Ceza Hukukuna Giriş, s. 57. Yine kavram İtalya’da 

da, “norma penale in bianco/açık ceza normu” nitelenmektedir. ÖZAY, İ., H., İdari Yaptırımlar 

Kuramsal Bir Deneme, s. 92-93.  

357“Fransa’da özellikle ekonomik suçlarda, kanun koyucunun sadece cezayı göstermekle yetinip, 

suçun unsurlarını tayin ve tespit yetkisini yürütme organına bıraktığı görülmektedir.  Bu uygulamaya 

bazı müellifler ‘açığa imza’ adını” vermektedir. ERMAN, S., Ekonomik Suçların Tesbitinde Suç 

Siyaseti, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Prof. Dr. Nazım Terzioğlu 

Basım Atölyesi, İstanbul 1984, s. 25. 

358 Bu tür hükümlere, İtalya’da  beyaz hükümler denilmektedir. ŞEN, E., Çevre Ceza Hukuku (Ceza 

Hukuku Açısından Sağlıklı ve Düzenli Bir Çerçevede Yaşama Hakkı), s. 99. 

359  Bkz: ERMAN, S., Ekonomik Suçların Tesbitinde Suç Siyaseti, s. 25.  

360 DEMİRBAŞ, T., Ceza Hukuku Genel Hükümler, 116.   

361 GÖLCÜKLÜ, F., “ ‘İdari Ceza Hukuku’ ve Anlamı; İdarenin Cezai Müeyyide Tatbiki”, AÜSBFD, 

C: XVIII, Haziran 1963, s. 121., HAFIZOĞULLARI, Z., “Hukuku Bilmeme ve Açık Ceza Normları”, 

s. 204-205. Ayrıca bkz:  ŞEN, E., Çevre Ceza Hukuku (Ceza Hukuku Açısından Sağlıklı ve 

Düzenli Bir Çerçevede Yaşama Hakkı), s. 99., CENTEL, N., ZAFER, H., ÇAKMUT, Ö., Türk 

Ceza Hukukuna Giriş, s. 57., ÖNDER, A., Ceza Hukuku Genel Hükümler, C: I, s. 118 vd.  
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 Açık ceza normlarında, bir hükmün bulunup bulunmadığı hususu 

tartışmalıdır. Bir görüşe göre, açık ceza normunda hüküm bulunmamaktadır. Diğer 

görüşe göre ise, tam ceza normlarında olduğu gibi, bu tür ceza normlarında da 

hüküm bulunmakta; ancak bu hüküm kendine özgü bir hüküm olduğu, öteki 

normlara nazaran, sadece aktüellik- somutluk niteliğinin bulunmadığı iddia 

edilmektedir
362

.   

 Nitekim söz konusu bu görüş ayrılığı bağlamında, açık ceza normlarının, 

suçların kanuniliği ilkesine aykırılık oluşturup oluşturmadığı tartışılmaktadır.   

 3- İdarenin Ceza Normu İhdas Edip Edemeyeceğine İlişkin Muhtelif 

Görüşler 

 Ceza normunun, ceza müeyyidesine ilişkin öğesinin, kanunla düzenleneceği 

konusunda, herhangi bir ihtilaf mevzu bahis değildir.  

 Nitekim 1982 Anayasası'nın “Suç ve Cezalara İlişkin Esaslar” başlıklı 38. 

maddesinde,  “Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur” 

denilerek tersine bir yoruma izin verilmemiş, cezaların kanuniliği mutlak bir suretle 

kabul edilmiştir. 

 Buna karşın, suçların mutlak suretle yasa ile düzenleneceğine ilişkin olarak 

bir anayasal ifade yerine, bu ilkenin ceza kanunlarının zaman bakımından 

uygulanmasına ilişkin bir hükmün (“Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan 

kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz” Md: 38/1) içinde ifade 

edildiği görülmektedir. Ancak elbette bu durumun, Anayasamızda suçların kanuniliği 

                                                 
362 HAFIZOĞULLARI, Z., “Hukuku Bilmeme ve Açık Ceza Normları”, s. 205.  



111 

 

ilkesinin açık olmadığı veya kabul edilmediği şeklinde bir yoruma sebep 

olmamalıdır
363

. Yalnız beyaz ceza normu ile maddi- şekli ceza yasası ayrımlarına 

dayanılarak savunulan idarenin yasamanın delegasyonu ile suç ihdas edebileceği 

görüşüne imkân tanımıştır. 

 Kanun koyucunun, çerçeve hükümler vasıtasıyla (bir nevi delagasyonla), 

idareye suç ihdas etme yetkisini tanımasının, bir anayasa prensibi haline gelmiş 

bulunan suç ve cezaların kanuniliği ilkesine aykırı olup olmadığı, öteden beri, hem 

ülkemizde hem de diğer ülkelerde, sürekli tartışma konusu olmuştur
364

.      

 Bu doğrultuda, suçların, yalnız ve mutlaka yasama organının yapacağı bir 

kanunla ihdas edilebileceği savunulurken, diğer tarafta yasama organının yapacağı 

bir kanunla verilecek bir niyabetin geçerli olacağı ve bu durumun Anayasa’ya aykırı 

olmadığı görüşü savunulmuştur
365

.  

 a- İlk Görüş: İdare, Belli Şartlar Dahilinde, Düzenleyici İşlemler ile Suç 

İhdas Edebilir. 

 Bu görüşe göre, suçların kanuniliği ilkesi, müeyyidesi kanunda belirtilmesi ve 

bir takım şartlara uyulması durumunda, suç fiilini belirleme yetkisini kanunla 

yürütmenin düzenleyici işlemlerine bırakılmasını yasaklamamaktadır. Başka bir 

ifadeyle, bu görüş taraftarlarına göre, idarenin düzenleyici işlemleri ile suç ihdas 

                                                 
363 TOSUN, Ö., “Yürütme Organlarının Koyduğu Kaidelere Aykırılıkların Cezalandırılması”, 

İÜHFM, C: XXVIII, S: 1, s. 350.   

364 GÖLCÜKLÜ, F., “ ‘İdari Ceza Hukuku’ ve Anlamı; İdarenin Cezai Müeyyide Tatbiki”, s. 123.  

365 YILDIZ, A., K., “Yürütme Organının Düzenleyici İşlemlerle Suç ve Ceza Yaratması”, s. 1042.   
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edilebilmesi, yasama tarafından verilen yetki devriyle (niyabet - délégasyon) 

mümkündür
366

. 

 Bu anlayışa göre, düzenleme yetkisi, yürütme görevinin tabii bir gereğidir. 

Ancak bu işlemler yoluyla suç ihdas edilmesi, ancak kanun koyucunun bu konuda 

niyabet vermiş olmasına bağlıdır
367

.  

 aa- Görüşün Dayandığı Gerekçeler  

  aaa- Maddi ve Şekli Ceza Kanunu Ayrımı 

 İdarenin, kanun koyucunun verdiği yetki ışığında, suç ihdas edebileceğini 

kabul eden görüş, kanun deyiminin maddi ölçüt dikkate alınarak geniş yorumlanması 

gerektiğini iddia etmektedir.  

 İdarenin düzenleyici işlemleri ile suç ihdas etmesine, suçta kanunilik ilkesinin 

cevaz verip vermediği tartışıldığına göre, her şeyden önce, suçta kanunilik ilkesinden 

ne anlaşılması gerektiği, daha somut bir anlatımla kanun kavramının üzerinde 

durulması gerecektir. 

                                                 
366 Bkz: DÖNMEZER, S., ERMAN, S., Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Genel Kısım C: I, s. 147-

152., GÖLCÜKLÜ, F., “ ‘İdari Ceza Hukuku’ ve Anlamı; İdarenin Cezai Müeyyide Tatbiki”, s. 123 

vd.,  GÜNEŞ, T., Türk Pozitif Hukukunda Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri, s. 112 vd., 

ÖNDER, A., Ceza Hukuku Genel Hükümler, C: I, s. 124., TOSUN, Ö., “Yürütme Organlarının 

Koyduğu Kaidelere Aykırılıkların Cezalandırılması”, s. 353., YÜCE, T., T., Ceza Hukuku Dersleri, 

C: 1, s. 71.,  SOYASLAN, D., Yürütme Organının Suç ve Ceza Koyma Yetkisi, s. 48 vd., 

ALACAKAPTAN, U., İngiliz Ceza Hukukunda Suç ve Cezaların Kanuniliği Prensibi, s. 7., 

BAŞLAR, K., “Yürütmenin Düzenleyici İşlemlerle Suç İhdasının Anayasallığı Sorunu”, Prof. Dr. 

ERGUN ÖZBUDUN’A ARMAĞAN, C: II Anayasa Hukuku, Yetkin Yay., Ankara 2008, 127-163.  

367 DÖNMEZER, S., ERMAN, S., Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Genel Kısım C: I, s. 143.  
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 Yukarıda kanunilik ilkesini incelerken, maddi ve şekli kanunilik ayrımı 

yapılmıştı. Buna paralel olarak, aynı saiklerle, ceza hukukunda da şekli ve maddi 

anlamda kanun ayrımı yapılmaktadır
368

. 

 Bu doğrultuda, söz konusu görüş taraftarları, şekli anlamda ve maddi anlamda 

kanun ayrımını yaparak, beyaz (çerçeve) ceza kanunlarını hukuka uygun 

bulmaktadır.  Buna göre, suç ve cezası yasama organı tarafından tespit edilen kanun, 

tam ceza kanunu olup, şekli anlamda bir ceza kanunudur. Maddi anlamda ceza 

kanunu ise, suç tipinin çerçevesi ve yaptırımı yasama organınca (şekli anlamda ceza 

kanununda) belirlenmesine rağmen, fiilin belirlenerek çerçevenin doldurulması 

yürütme organına bırakıldığı kanun tipidir
369

.    

 Özetle maddi ceza kanunda, kanun koyucu şekli ceza kanunu ile belirli 

alanlarda kısmen veya tamamen düzenleme yetkisini idari mercilere devretmekte, 

idare de bu yetki içinde suç tipleri ihdas etmektedir. Ancak ceza normunun müeyyide 

kısmı ve suç tipinin genel çerçevesi yine şekli ceza kanunda yer almaktadır. 

Dolayısıyla şekli anlamda ceza kanundan bahsedilemese de, maddi anlamda ceza 

kanunu mevcut olduğundan, suçta ve cezada kanunilik ilkesi zedelenmiş 

olmamaktadır
370

. 

                                                 
368 ÖNDER, A.,  Ceza Hukuku Genel Hükümler, C: I, s. 118.  

369 ÖNDER, A.,  Ceza Hukuku Genel Hükümler, C: I, s. 118.  

370 ÖNDER, A.,  Ceza Hukuku Genel Hükümler, C: I, s. 120 vd.  
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 Nitekim Anayasa’nın 38. maddesinde ifadesini bulan kanunilikten anlaşılması 

gereken, sadece şekli değil, maddi ve organik anlamda da kanundur. Burada önemli 

olan normun hangi organ tarafından ihdas edildiği değil, normun niteliğidir
371

. 

 Parlamenter sistemi kabul etmiş bulunan Anayasal sistemimizde, yumuşak 

kuvvetler ayrılığı esası kabul edilmiştir.  Kanun koyucu yasama yetkisini başka bir 

organa devredemez. Ancak yasama organının yapısı ağır işlemesi ve günlük olayları 

izleyerek zamanında gerekli tedbirleri almasının güçlüğü karşısında, kanun 

koyucunun esaslı hükümleri tespit ettikten sonra, ihtisas ve idare tekniğine ilişkin 

düzenlemelerin idareye bırakılması durumunda, yasama yetkisinin devredildiği 

anlamına gelmez
372

.    

                                                 
371  BAŞLAR bu konuda Anayasa’dan ve Medeni Kanun’dan örnekler vererek söz konusu savını 

kanıtlamaya çalışmaktadır: “…İlki Anayasa’nın 137. maddesinin başlığı olan ‘Kanunsuz Emir’dir. Bu 

maddede,yönetmelik, tüzük, kanun veya Anayasa’ya aykırı görülen emirlerin yerine 

getirilemeyeceğinden bahsedilmektedir. Madde başlığında geçen ‘Kanunsuz’ ifadesi Anayasayı 

hazırlayan iradenin, yönetmelik ve tüzüğü de maddi anlamda kanun kapsamı içerisinde gördüğünü 

göstermektedir. Bu açıdan bakıldığında, tüzükle suçun unsurları gösterilmesi temel hak ve 

özgürlüklerin kanunla düzenlenmesi ve suçta kanunilik ilkesine aykırı değildir. Çünkü tüzükler 

kanunlar gibi bir kural-tasarruflardır”. İkinci olarak Medeni Kanun’un “Hukukun Uygulanması ve 

Kaynakları” başlıklı 1. maddesinde de kanun deyiminin geniş anlamda tüm düzenleyici işlemleri 

kapsadığını ifade ederek Anayasa 38. maddesindeki “kanun” deyiminin de geniş yorumlanması 

gerektiği iddia edilmiştir. BAŞLAR, K., “Yürütmenin Düzenleyici İşlemlerle Suç İhdasının 

Anayasallığı Sorunu”, s. 160.  Ancak bu yoruma katılmak olası değildir. Her şeyden önce kanun 

deyiminin geniş ve dar yorumlanması, birçok kavram gibi bu kavram içinde olasıdır. Hatta bu 

kavramın aynı kanunda, farklı maddelerde farklı farklı anlamlara gelmesi mümkündür. Ancak, 

Anayasa’nın başka bir maddesi ve hatta özel hukuka ilişkin bir kanundan maddelerle, geçmişi çok 

eskilere dayanan kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesinde ifadesini bulan kanun deyiminin de aynı 

şekilde yorumlanması gerektiği şeklindeki yorum, sıhhatli bir yorum şekli olmaması gerekir.  

372 ÖNDER, A.,  Ceza Hukuku Genel Hükümler, C: I, s. 121-122.  
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 Kanunun verdiği yetkiye binaen yürütmenin düzenleyici işlemlerle suç ihdas 

edebileceği görüşünü savunan ÖNDER, şekli ve maddi kanun ayrımı üzerinden 

görüşlerini şu şekilde özetlemektedir: “Yürütmenin düzenleme yetkisine dayanarak  

bazı fiilleri suç olarak belirttiği hallerde, bu tasarruflar kanundur; ancak, şekli 

kanundan ayrımını belirtebilmek için maddi anlamda kanun ifadesi kullanılır. 

Gerçekten, adı kararname olsa dahi, bir fiili suç saymak, suç olmaktan çıkarmak 

kanun işidir ve bu sebeple kararnameler kanun niteliğinde sayılmalıdır. Kanun 

koyucu maddi anlamdaki kanuna şekli kanundan farklı sonuçlar tanıyabilir”. Yazara 

göre, idarenin suç yaratabilme yetkisine, Anayasa ve kanunilik ilkesi cevaz 

vermektedir
373

.   

 DÖNMEZER ve ERMAN da, Anayasa’nın 38. maddesinde geçen ‘kanun’ 

tabirinin maddi anlamda anlaşılması gerektiğini, zira suçun tüm unsurlarının mutlak 

suretle kanunda gösterilmesi gerektiği şeklinde dar yorumun doğru olmadığını ifade 

etmektedirler. Yazarlar, metinde geçen kanun tabiri, yürütme organına, kanunun 

verdiği yetki çerçevesinde suçları göstermek yetkisi verildiğinde, ihlal edilmiş 

olmayacağını ifade etmekte; zira bu takdirde de, dolaylı da olsa suçu ihdas eden 

organının yasama organı olduğunu belirtmektedirler
374

.     

 GÖLCÜKLÜ, kanun koyucunun idareye suç ihdas etme yetkisi tanımasını, 

bir anayasal prensip olan suçların kanuniliği ilkesine aykırı olmadığı görüşündedir. 

Yazar, çeşitli gerekçelerle bu görüşü savunurken, kanunilik ilkesinin asıl amacının 

yazılılık olduğu görüşüne katılarak, kanun deyimini geniş yorumlamış; kanuniliğin, 

                                                 
373 ÖNDER, A.,  Ceza Hukuku Genel Hükümler, C: I, s. 124.  

374 DÖNMEZER, S., ERMAN, S., Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Genel Kısım C: I, s. 149. 



116 

 

yetkili merci tarafından konulan kaideler anlamında anlaşılması gerektiği görüşüne 

katılmıştır. Yazar, kanuni bir yetkiye dayanarak, şu ya da bu emri veren idarenin 

yaptığı şey kanun koyucu yerine geçerek suç ihdas etmek değil, esasen ihdas edilmiş 

bulunan suçun maddi unsurunu açıkça belirtmek, tabiri caizse suçun çerçevesini 

doldurmaktır. İdare tarafından çerçevesi doldurulan norm, maddi anlamda bir ceza 

normu olduğundan, kanunilik prensibinin asıl amacı olan keyfiliğin önlemesine de 

hizmet etmektedir
375

. 

 bbb- Münhasır Kanun Alanın Bulunmaması 

 Legalist bir anayasa olarak nitelenebilen 1982 Anayasası'nda yer alan, 

“kanunla düzenlenir”, “kanunda gösterilir”, “kanunla sınırlanabilir”, “kanunda 

gösterilen”, “kanununun öngördüğü hallerde”, “kanunla sınırlamalar” ve “kanunen 

tabi olduğu” şeklindeki ifadelerin
376

 belli bazı alanların yasamaya mahsus kılındığı 

anlamına gelmediği ifade edilmiştir.  

  GÜNEŞ, Anayasa’da yer alan bu ifadelerin (Anayasa Mad: 13, 38 ve 73.) 

yürütme organının düzenleyici işlem yapmasını yasaklamadığı görüşündedir. Yazara 

göre, örneğin; vergilerin, suç ve cezaların kanunla konulup kalkacağına ilişkin 

anayasal normlar, söz konusu bu alanları kanun koyucunun tekeline 

bırakmamaktadır. Bu itibarla, Anayasa’da bir alanın yasa ile düzenleneceğinin 

                                                 
375 GÖLCÜKLÜ, F., “ ‘İdari Ceza Hukuku’ ve Anlamı; İdarenin Cezai Müeyyide Tatbiki”, s. 123-

124.  

376 Bkz: BAŞLAR, K., “Yürütmenin Düzenleyici İşlemlerle Suç İhdasının Anayasallığı Sorunu”, s. 

127. 
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belirtilmesi, idarenin o alanda düzenleme yapamayacağı anlamına gelmez. Bir 

yasaya dayanmak şartıyla idare düzenleyici işlemle suç ihdas edebilir
377

. 

 1924 Anayasası’nın yürürlükte olduğu sırada yazmış olduğu eserde SARICA 

da, benzer düşüncelerle, kanunun hududu dahilinde; yani kanunla verilen yetkiye 

dayanılarak, idarenin dilediği fiilleri suç haline getirebileceğini düşünmekte, 

“kanunla düzenlenir” ifadelerinin kanun koyucuya bir münhasır alan tanımadığını 

ifade etmektedir
378

. 

 DURAN da, aynı şekilde, “kanunla düzenlenir”, “kanunla gösterilir” gibi 

hükümlerin kesin anlam taşımadığını ve bundan ancak genel esasların kanunla 

düzenlenmesi zorunluluğunun anlaşılması gerektiğini ifade etmektedir
379

.  

 ÖZBUDUN ise, Anayasa'nın kanunla düzenleneceği konusunda belirleme 

yaptığı alanlarda da, düzenleyici işlemlere ilişkin genel kurallara uyulması şartıyla, 

düzenleme yapılabileceğini belirtmekte; ancak buna ilaveten temel hak ve 

özgürlüklerle, siyasi hak ve ödevler konusunda KHK ile düzenleme 

                                                 
377 GÜNEŞ, T., Türk Pozitif Hukukunda Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri, s. 111-113.  

378 SARICA eserinde, "...nizamname -tabi kanunun hududu dairesini aşmamak şartıyla- dilediği fiilleri 

suç haline koyabilir. Önceden tayin edilmiş bulunan cezaları mucip olacak fiilleri, suçları tespit eyler. 

...Ancak şu var  ki her hangi bir kanun nizamnameye salahiyet vermemiş olabilir. Yani her hangi bir 

fiili suç haline koymasına müsaade etmemiş olabilir. Şüphe yok ki bu gibi hallerde bir kere hukuken 

nizamnamenin her hangi bir fiili suç saymasına imkan yoktur. Bu gibi bir nizamname kanuna 

aykırdır." SARICA, R., Türkiye’de İcra Uzvunun Tanzim Salahiyeti,  s. 75-78.  

379 DURAN, L., “İdare Alanının Düzenlenmesinde Teşrii ve Tanzimi Tasarrufların Sınırları”,  s. 479-

482. 
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yapılmayacağının Anayasa'nın amir hükmü olması nedeniyle bu alanda KHK 

çıkarılamayacağını ifade etmektedir
380

.  

 KUZU da, yukarıdaki düşüncelere paralel olarak, Anayasa’nın temel hak ve 

hürriyetlerle ilgili maddelerinde yer alan “kanunda düzenleme”, “kanunla sınırlama” 

kavramlarının aslında Anayasa’da ana kural olarak belirtilen idari işlemlerin 

kaynağının yasada bulunması prensibinin bir tekrarı niteliğinde olduğu için, 

münhasır kanun alanı yaratmaz. Bu bağlamda, suçların kanuniliği hakkındaki 

anayasal ilkenin de münhasır kanun alanında olmadığını belirtmektedir
381

. 

 ccc- Sosyo-Ekonomik Nedenler 

 Kanunda verilen yetkiye istinaden, kanunun gösterdiği alana ilişkin ve cezası 

kanunda açıkça belirlenmek şartıyla, yürütmenin düzenleme yetkisini kullanarak suç 

ihdas etmesi, çağdaş devlet hayatında, başka suretle bertaraf edilebilmesi mümkün 

olmayan, mutlak bir ihtiyacın karşılığıdır
382

. 

 Teknolojik gelişmelere paralel olarak her geçen gün yeni suç tipleri ortaya 

çıkabilmektedir. Değişen ve yeni olgulara sahne olan dünyada ceza hukuku 

kurallarını bu olaylara da uygulamak gerekir. Aksi takdirde, parlamentonun birbirine 

yakın konuları sık sık kanunlaştırması gerekir ki, bu durum muhtemelen yorum 

kargaşasına neden olur
383

.  

                                                 
380 ÖZBUDUN, E., "1961 VE 1982 Anayasalarında Kanun Hükmünde Kararnameler" s. 233. 

381 KUZU, B., Anayasa Hukukumuzda Yürütme Organının Düzenleyici İşlem Yapma Yetkisi ve 

Güçlendirilmesi Eğilimi,  s. 58-61.  

382 DÖNMEZER, S., ERMAN, S., Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Genel Kısım C: I, s. 148. 

383 SOYASLAN, D., Yürütme Organının Suç ve Ceza Koyma Yetkisi, s. 40-41. 
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 Ayrıca parlamento, fonksiyonu gereği ağır işlemektedir. Öyle durumlar 

olması muhtemeldir ki, kısa zamanda karar almak ve icra etmek gerekir. Aksi 

durumda, bazı sosyal olmayan fiillerin cezasız kalması önlenemez. Bu durum ise, 

parlamentoları, suç ihdas etme hususunda yetki vermeye mecbur bırakmıştır
384

.  

 Bilhassa bazı iktisadi konularda, toplum hayatının süratli bir biçimde 

değişmesi sebebiyle, derhal müdahalede bulunulması gereklidir. Böyle hallerde, 

parlamentonun yavaş işleyişi karşısında ceza hukukunun, toplumu gereği gibi 

müdafaa edebilmesi için, toplum hayatını yakından takip eden ve acele olarak 

kararname çıkarma imkânına sahip bulunan yürütme organına bu konuda yetki 

verilmesi zaruridir
385

.   

 Kaldı ki, bazı teknik konuları düzenlemek parlamentoların ihtisası dışında 

olup, özel ihtisas gerektirip, bürokratik kadroların veya sadece meslek grup ve 

teşekküllerinin işidir
386

. Nitekim mesleki gereksinimler de yürütme organının tanzim 

yetkisini arttıran faktörlerden biri olmuştur. Gerçekten üniversiteler, barolar ve 

meslek teşekkülleri gibi bazı kamu kurumu niteliğindeki özel kuruluşların, iç düzen, 

mesleki disiplin ve işleyişlerinde, hangi fiil ve hareketin meslek onurunu 

zedeleyeceğini kanun koyucunun belirlenmesi mümkün değildir
387

.  

 Diğer taraftan, benzer sebeplerle, mahalli yönetimlere de suç ihdas etme 

yetkisinin tanınması zarureti ortaya çıkmıştır. Zira her yörenin kendine göre, 

                                                 
384 SOYASLAN, D., Yürütme Organının Suç ve Ceza Koyma Yetkisi, s. 43. 

385 ERMAN, S., Sosyal ve Ticari Ceza Tatbikatı, İstanbul 1966, s. 11.  

386 SOYASLAN, D., Yürütme Organının Suç ve Ceza Koyma Yetkisi, s. 43. 

387 SOYASLAN, D., Yürütme Organının Suç ve Ceza Koyma Yetkisi, s. 45. 
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kentleşme ve kültürel yapısı, sanayileşme düzeyi farklı olup, yöreden yöreye değişen 

farklı tedbirlerin alınabilmesi için, cezası kanun tarafından belirlenen suç fiilinin 

içeriğini doldurmak mahalli idarelere bırakılmalıdır
388

. Bu nedenle, cezalandırılması 

gereken tüm fiillerin yasalarda gösterilmesi imkân dâhilinde değildir. Nitekim, öyle 

bazı fiiller vardır ki, mesela Türkiye’nin bir bölgesinde belediye tarafından 

cezalandırılmak gerekirken, diğer bölgesinde bunun cezalandırılması gülünç bile 

görülebilir
389

.  

  Nitekim bu görüş doğrultusunda, Anayasa Mahkemesinin, yürütme organının 

suç ihdas edebileceğine ilişkin kararlarında
390

 da, yasa koyucunun temel prensipleri 

saptadıktan sonra, uzmanlık ve idare tekniğine ilişkin hususların düzenlenmesi için 

yetki verilmesi gerektiği sosyal ve ekonomik nedenlerle kabul edilmiştir
391

.  

                                                 
388 SOYASLAN, D., Yürütme Organının Suç ve Ceza Koyma Yetkisi, s. 45. 

389 Örneğin, büyük bir kentte belediye yere tükürmeyi cezalandırırken, küçük ve oldukça geri kalmış 

bir şehirde bu fiili cezalandırmak manasız görülebilir. TOSUN, Ö., “Yürütme Organlarının Koyduğu 

Kaidelere Aykırılıkların Cezalandırılması”, s. 351.   

390 Bu kararlar, üçüncü bölümde detaylı bir şekilde  incelenecektir. 

391 Örneğin Yüksek Mahkemenin 16.01.1963 tarihli kararında, Yasama organı, kanun yaparken bütün 

ihtimalleri gözönünde bulundurup teferruata ilişkin hükümleri de belli etmek yetkisine sahip olmakla 

beraber, zamanın gereklerine göre, sık sık değişik tedbirler alınmasına, alınan tedbirlerin 

kaldırılmasına veya tekrar konulmasına lüzum görülen hallerde yapısı bakımından, ağır işlediğinden 

ve günlük olayları izleyerek zamanında tedbir alınması güç bulunduğundan esaslı hükümleri 

belirttikten sonra ihtisas ve idare tekniğine ilişkin hususların düzenlenmesi işi ile yürütme organını 

görevlendirmesi de yasama yetkisini kullanmaktan başka bir şey değildir. Nitekim bu durumun 

yasama yetkisinin, yürütme organına bırakıldığı anlamına almanın doğru olmıyacağı” belirtilmiştir 

(AYM., 16.01.1963 gün,  E. 1962/232, K. 1963/9). (RG: 24.3.1964, 11664).  

Anayasa Mahkemesinin başka bir kararında, “İktisad kanunlarının kabul ettiği esaslara göre 

yürütülecek olan ve bunun dışına çıkıldığı takdirde memleketi büyük malî zararlara uğratacağı 

şüphesiz bulunan ve teknik konuları kapsayan ve geciktirmeden zamanında tedbirler alınması ve 

icabında derhal kaldırılması ve değiştirilmesi gereken bu alanın, kanun koyucu tarafından doğrudan 
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doğruya düzenlenmesi bazı sakıncalar doğurabilir. Çünkü, yukarıda da söylendiği gibi yasama 

organlarının yapısı itibariyle günlük olayları izliyememesi ve ağır işlemesi yüzünden bunun 

zamanında sağlanması mümkün olamaz. Bu sebepledir ki, kanun koyucu düzenleme alanının 

esaslarını tesbit ve amacı tâyin ettikten sonra alınacak tedbirlerin ihtiyaca uygunluğunu sağlamak 

üzere yürütme organım görevlendirmiş ve bu görevin gerektirdiği tasarruflarda bulunmak yetkisini 

vermek suretiyle yasama yetkisini bu yolda, kullanmayı uygun bulmuştur. …Anayasamız yasama 

yetkisini, yürütme görevini, yargı yetkisini ayrı ayrı organlara vermekle Anayasa Komisyonu 

raporundaki tabirle yumuşak kuvvetler ayrılığı esasını kabul etmiştir. Buna göre şüphesiz yasama 

organı kanun yapma yetkisini başka ellere bırakamaz. Bu prensip Anayasanın 5. maddesinde 

açıklanmıştır. Yasama organı, herhangi bir sahayı Anayasaya uygun olması şartı ile düzenleyebilir. Bu 

düzenlemede bütün ihtimalleri göz önünde bulundurarak teferruata ait hükümleri de tesbit etmek 

yetkisini haiz ise de; zamanın gereklerine göre sık sık tedbirler alınmasına veya alınan tedbirlerin 

kaldırılmasına ve yerine göre tekrar konulmasına lüzum görülen hallerde, yasama organının, yapısı 

bakımından, ağır işlemesi ve günlük olayları izleyerek zamanında tedbirler almasının güçlüğü 

karşısında esaslı hükümleri tesbit ettikten sonra ihtisasa ve idare tekniğine taallûk eden hususların 

düzenlenmesi için Hükümeti görevlendirmesi de yasama yetkisini kullanmaktan başka bir şey 

değildir. Şu hale göre; bu durumu yasama yetkisinin yürütme organına bırakıldığı anlamına almak 

doğru olamaz” ifade edilmiştir (AYM., 28.3.1963 gün,  E. 1963/4, K. 1963/71). (RG: 18.10.1963, 

11534). 

Yine Anayasa Mahkemesinin diğer bir kararında, “Anayasa Komisyonu raporundaki tabirle yumuşak 

kuvvetler ayrılığı esasını kabul etmiştir. Buna göre şüphesiz yasama organı kanun yapma kudretini 

başka ellere bırakamaz. Bu prensip, Anayasa'nın 5 inci maddesinde açıklanmıştır. Yasama organı 

kanun yaparken bütün ihtimalleri gözönünde bulundurarak teferruata ait hükümleri de tesbit etmek 

yetkisini haiz ise de; zamanın gereklerine göre sık sık değişik tedbirler alınmasına veya alınan 

tedbirlerin kaldırılmasına ve yerine göre tekrar konmasına lüzum görülen hallerde yasama organının 

yapısı bakımından ağır işlemesi ve günlük olayları izleyerek zamanında gerekli tedbirleri almasının 

güçlüğü karşısında kanun koyucunun esaslı hükümleri tesbit ettikten sonra ihtisas ve idare tekniğine 

taallûk eden hususların düzenlenmesi için Hükümete yetki vermesi yasama yetkisini kullanmaktan 

başka bir şey değildir. Şu hale göre bu durumu yasama yetkisinin yürütme organına bırakıldığı 

anlamına almak doğru olamaz. 

İtiraz konusu ek l inci maddenin l inci fıkrası ile ek 2 nci maddenin l sayılı fıkrasında kanun koyucu, 

emniyet bölgeleri ihdasını ve bu hususta Hükümete yetki verirken bunun ancak kaçakçılığı men ve 

takip maksadı ile lüzum görülen yerlerde uygulanacağını ve bu bölgeye girecek bir kısım madde ve 

eşyanın, kaçakçılığı önlemek için, kontrole tâbi tutulacağını ve bu kontrolün idare makamlarınca 

yapılacağını kabul etmekle maksat ve hedefini açıklamış ve esas hükümleri belirtmiş ve emniyet 

bölgeleri, bunların yer ve sınırları ve bu bölgeye girecek müsaadeye tabi malların cinsini tâyin 

meselesi zamana ve teknik ve ekonomik gereklere göre olacağından bu yönlerin belirtilmesini de 
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 ddd- Suç İhdas Eden Düzenleyici İşlemlerin de Kanun Gibi Resmi 

Gazetede Yayımlanması 

 Suçların kanuniliği ilkesi,  kişi hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması 

için getirilmiştir. Zira, bu suretle hukuki güvenlik ve belirlilik sağlanmış olmakta, 

kişiler hangi fiillerin yasaklandığını daha önceden öğrenebilme hakkına sahip 

olabilmektedirler. 

 Dolayısıyla kanunilik ilkesinin kuramsal temeli, kanun tarafından suçun 

hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde belirtilmesinden ve buna göre cezanın kanun 

tarafından tayin edilmesinden ibarettir. Böylece kişi, eylemlerinden önce hangi fiilin 

suç, hangisinin serbest olduğunu önceden bilerek davranışlarını ona göre 

belirleyebilecektir. Tüzükler, yönetmelikler ve bakanlar kurulu kararları da resmi 

                                                                                                                                          
Hükümete bırakmıştır. O kadar ki bir bakımdan kanun koyucunun bunları önceden tesbît etmesi bazı 

sakıncalar doğurabilir. Nitekim, kaçakçılık yapılan bölgeler zamana ve günün ekonomik gereklerine 

göre sık sık değişebilir. Emniyet bölgesi olarak ayrılan alanda kaçakçılık hissedilmiyecek derecede 

azalıp başka yerlere kayabilir, yine kaçırılan madde ve eşyanın nevileri de aynı sebeple sık sık 

değişebilir veya önemsiz derecede azalabilir. Bu takdirde kamu yararı adına alınmış olan bu 

tedbirlerin hemen değiştirilmesi veya kaldırılması gerektiğinde kanunun değiştirilmesi veya 

yürürlükten kaldırılması zorunluğu doğar. Yukarıda işaret edildiği gibi yasama faaliyetinin ağır 

işlemesi sebebiyle bunun zamanında sağlanması mümkün olmaz. İşte bu düşüncelerledir ki; kanun 

koyucu esaslı hükümleri düzenliyerek alınacak tedbirlerin ihtiyaçlara uygunluğunu sağlamak için bazı 

hükümler konmasında, yürütme organına yetki vermek suretiyle yasama yetkisini bu yolda 

kullanmayı uygun bulmuştur. Yürütme organının bütün eylem ve işlemleri, yargı mercilerinin 

denetimi altında olduğundan, bu işlemleri yaparken kanunun gözettiği sınır ve maksat dışına 

çıkmasının önlenmesi de mümkündür. Bu suretle yürütme organının görevlendirilmesi yasama 

yetkisinin devredildiği mânasını taşımadığından ortada Anayasa'nın 5 inci maddesine aykırılık da söz 

konusu olamaz” denilmektedir(AYM., 10.12.1962 gün,  E. 1962/198 K. 1962/111). (RG: 24.01.1963, 

11316). 
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gazetede yayımlanarak kişilere duyurulduğuna göre, yasallık ilkesinin güvence amacı 

gerçekleşmiş olmaktadır
392

.  

 Danıştayın da, bu doğrultuda kararları mevcuttur. Kararlarda, sıkça zikredilen 

husus, yayımlanmayla kanunilik ilkesi ile amaçlananın sağlandığı ifade edilerek, 

yayımlanmayan düzenleyici idari işlemler iptal edilirken, yayımlanan düzenleyici 

işlemler hukuka uygun bulunabilmektedir
393

.  

 eee- Anayasa'nın 38. Maddesinin Gerekçesi 

 Anayasanın “Suç ve Cezalara İlişkin Esaslar”ı düzenleyen 38. maddesinin 

gerekçesinde, “…Birinci fıkra herkesçe bilinen ‘kanunsuz suç ve ceza olmaz’ ilkesini 

koymuştur. …Bu hükme göre suç ve cezalar ve güvenlik tedbirleri ancak yasama 

tasarrufuyla konulabilecektir. Keza, gene bu kural uyarınca, kanunun suç olarak 

öngörmediği ve ceza koymadığı bir fiil sebebiyle de kimse cezalandırılamayacaktır. 

Bu hüküm kanun koyucunun ‘açık suç hükmü koymasına’; yani ‘fiili’ bildirmeden 

suç konusunu gösterip bunun müeyyidesini belirtmesine engel değildir. Mesela Türk 

Parasının Kıymetinin Korunması Hakkındaki Kanununun yaptığı gibi; bu gibi 

                                                 
392 BAŞLAR, K., “Yürütmenin Düzenleyici İşlemlerle Suç İhdasının Anayasallığı Sorunu”, s. 127. 

Karş görüş için bkz: ÖZTÜRK, B., Ceza Hukuk ve Emniyet Tedbirleri Hukuku,  s.12. 

393 Örneğin, DİDDGK, 9.12.2004 gün ve  2002/784 E., 2004/1958 K.  sayılı kararında,  "Davalı 

Makine Mühendisleri Odası, 6235 sayılı TMMOB Kanununun 35. maddesinde, odaların gelirlerinin 

sayıldığını, burada belge ücretlerine yer verildiğini, alınan ücretin yasal dayanağının bulunduğunu 

ileri sürerek kararı temyiz etmekte ve bozulmasını istemekte ise de,dava konusu edilen Yönetmelikte 

ayrıntılı kurallara yer verildiğinden ve belge ücretlerinin belirlenmesinde oda yönetim kurulunun 

yetkisi düzenlendiğinden, dava konusu tarifenin dayanağı Yönetmeliğin Resmi Gazete'de 

yayımlanmamış olması nedeniyle verilen kararda hukuka aykırılık bulunmamaktadır" denilmektedir 

(DD., S: 109, Y: 35, 2005, s.71-72).  Yine DİDDGK, 30.12.2004 gün ve  2004/214 E., 2004/2114 K.  

sayılı kararında da, "ilgili kurumun personel yönetmeliğinin Resmi Gazete'de yayılanması gerektiğini, 

yayımlanmamış yönetmeliğe dayanılarak, iş akdinin feshedilemeyeceği belirtilmiştir" 

(KARABULUT, M., İdari Yaptırımların Hukuki Rejimi, Turhan Kitabevi, Ankara 2008 s. 116).  
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hallerde ne yasama yetkisi devredilmiş ne de ‘kanunsuz suç olmaz’ ilkesi ihlal 

edilmiştir”
394

 denilmektedir. 

 Bu görüşün taraftarlarınca, “sadece bu dayanak bile yürütmenin düzenleyici 

işlemleriyle suç oluşturmasına karşı çıkanlara cevap vermeye yeterlidir. Anayasa’yı 

yapanların net bir ifade ile ve özellikle Anayasa Mahkemesi önüne sıkça getirilmiş 

bir yasayı örnek vererek, Anayasa Mahkemesinin 1960 yıllarda verdiği istikrarlı 

kararları teyit edercesine bir gerekçe ortaya koymasına rağmen bunu görmezden 

gelip ‘kanunilik ilkesini’ Anayasa yapanların iradesinden daha sert ve dar 

yorumlamak ‘kraldan daha çok kralcı olmak’ anlamına gelebilir”
395

  denilerek 

Anayasa madde 38’in gerekçesi, aynı zamanda yürütme organının suç ihdas 

edebilme gerekçesi olarak görülmektedir. 

 fff- Anayasa'nın Lafzi Yorumu İle Suçların Kanuniliği İlkesinin Geniş 

Yorumlanmasını Gerekmesi  

 Anayasa’nın 38. maddesinde, “Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan 

kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği 

zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez. 

 (…)Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur” 

hükmüne yer verilmiştir. 

 Görüldüğü gibi, Anayasamızın “Suç ve Cezalara İlişkin Esaslar” başlıklı 38. 

maddesinde,  “Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur” 

                                                 
394  İZGİ, Ö., GÖREN, Z., Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Yorumu, Madde gerekçeleri, 

Anayasa Mahkemesinin Kararları, Bilimsel Görüşler, C:1, TBMM Basımevi, Ankara 2002, s. 427. 

395 BAŞLAR, K., “Yürütmenin Düzenleyici İşlemlerle Suç İhdasının Anayasallığı Sorunu”, s. 159. 
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denilerek tersine bir yoruma izin verilmemiş, cezaların kanuniliği mutlak bir suretle 

kabul edilmiştir. Buna karşın, suçların mutlak suretle yasa ile düzenleneceğine ilişkin 

olarak bir anayasal ifade yerine, bu ilkenin ceza kanunlarının zaman bakımından 

uygulanmasına ilişkin bir hükmün (“Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan 

kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz” Md: 38/1) içinde ifade 

edildiği görülmektedir
396

. 

 Cezalar açısından mutlak geçerli olan kanunilik ilkesinin, suçlar bakımından 

aynı şekilde kesin olmadığını iddia eden diğer bir görüşe göre de, Anayasa’nın 38/1. 

maddesinde, “kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı” kimseye ceza 

verilemeyeceğinden bahsedilmektedir.  Bu görüşe göre, kanunun bir suçu 

nitelendirmesi ile bir suçun kanunda nitelendirilmesi farklı şeylerdir. Anayasa’da 

cezaların aksine, “Kanunda suç sayılan eylemlerden dolayı” ifadesi kullanılmamıştır. 

Bu durumun, anayasa koyucunun bilinçli bir tercihi olduğu; zira anayasa koyucunun 

iradesinin suçun unsurlarının mutlaka kanun içinde gösterilmesi olsaydı, cezada 

kanunilik ilkesine benzer bir şekilde bir düzenlemenin yapılmış olması gerekeceği 

iddia edilmektedir
397

.     

                                                 
396 TOSUN, Ö., “Yürütme Organlarının Koyduğu Kaidelere Aykırılıkların Cezalandırılması”,  s. 350.  

Ancak TOSUN aynı makalede, “Bu beyanımızla, Anayasamızın suçların kanunla ihdas edileceği 

hususunda açık olmadığını söylemek istediğimiz anlaşılmamalıdır; aksine ilk defa olarak 1961 

Anayasamızdır ki mevzuu açıkça formüle etmiştir, bundan evvelki anayasalarda böyle sarih bir 

şekilde prensip ilan edilmiş değildi. Suçlar kanunla tarif edilmek gerekince, bu salahiyetin yasama 

organına ait olduğunu da kabul etmek gerekmektedir” şeklinde eklemede bulunmaktadır. 

397 BAŞLAR, K., “Yürütmenin Düzenleyici İşlemlerle Suç İhdasının Anayasallığı Sorunu”, s. 160-

161. 
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 bb- Şartları 

 DÖNMEZER ve ERMAN, idarenin suç ihdas edebileceğini kabul etmekle 

birlikte, söz konusu düzenlemelerin hukuka uygun olmaları için, Fransız doktrini ve 

Anayasa Mahkemesinin içtihatlarından esinlenerek, bunların bir takım şartları haiz 

olması gerektiğini belirtmişlerdir
398

. 

 Buna göre; düzenleyici işlemin tanzim yetkisine sahip bir organ tarafından 

yapılmış, bu organın yetki sınırı aşılmamış, kanunun açık bir hükmünü veya zımnen 

içerdiği bir prensibi ihlal etmemiş, yetkinin saptırılması suretiyle tesis edilmemiş, 

kanuni şekillerde neşir ve ilan edilmiş ve en nihayetinde kanunun ihdas edilecek suç 

alanını belirlemiş ve cezaları da göstermiş  olması gerekir
399

.  

 b- İkinci Görüş: İdare Kesinlikle Suç İhdas Edemez. 

 Bizim de katıldığımız bu görüş göre, 1961 Anayasası’nın 5 ile 33 ve 1982 

Anayasası’nın 7 ve 13 ile 38. maddeleri uyarınca, kanunun verdiği yetkiye dayanılsa 

dahi, yürütme, düzenleyici işlemler vasıtasıyla suç ihdas edici norm meydana 

getiremez
400

.  

                                                 
398 DÖNMEZER, S., ERMAN, S., Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Genel Kısım C: I, s. 140, 151. 

399 DÖNMEZER, S., ERMAN, S., Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Genel Kısım C: I, s. 140. 

400 Aynı görüşte olanların için bkz: ERMAN, S., Özel Kanunlar Açısından Ticari Ceza Hukuku, C: 

I, Genel Kısım, Yeniden Yazılmış ve Güncelleştirilmiş 3. Bası, İstanbul 1992, s. 38-40, ÖZTÜRK, B., 

Ceza Hukuk ve Emniyet Tedbirleri Hukuku,  s.12, CENTEL, N., ZAFER, H., ÇAKMUT, Ö., 

Türk Ceza Hukukuna Giriş, s. 62, 63,  ŞEN, E., Çevre Ceza Hukuku (Ceza Hukuku Açısından 

Sağlıklı ve Düzenli Bir Çerçevede Yaşama Hakkı), s. 101, BAŞGİL, A., F., Türkiye Teşkilat 

Hukukunda Nizamname Mefhumu ve Nizamnamelerin Mahiyeti ve Tabi Olduğu Hukuki 

Rejim, Teşkilatı Esasiye Kanununun 52 inci Maddesi Üzerinde Tarihi ve Tahlili Etüd, s. 67-69, 

YARSUVAT, D., “Yürütme Organının Koyduğu Kaidelerle Suç İhdası ve 1961 Anayasası”, İÜHFM, 

C: XXIX, S: 3, Y: 1963, s. 559, ARTUK, M. E., GÖKÇEN, A., YENİDÜNYA, A. C., Ceza Hukuku 

Genel Hükümler, Yeniden Gözden Geçirilmiş 4. Baskı, Ankara 2009, s. 117 vd., İÇEL, K., DONAY, 



127 

 

Suç yaratmak demek, ceza vermek demektir. Zira suç, bir başka deyimle, 

ceza yaptırımı gerektiren fiildir. Ceza ise, bir hukuk devletinde en son başvurulacak 

çaredir
401

. Söz konusu görüş, aşağıda özetlenecek gerekçeler ışığında 

savunulmaktadır.   

 aa- Suçların Kanuniliği İlkesinden Şekli Anlamda Kanuniliğin 

Anlaşılmasının Gerekmesi  

 Anayasanın 38. maddesinde ifadesini bulan suçta ve cezada kanunilik 

ilkesinde telaffuz edilen kanun deyimini; hem maddi, hem şekli hem de organik 

anlamda anlamak gerekir
402

. 

 Bir normun kanun olarak vasıflandırılabilmesi için, tek başına maddi ölçütün 

kullanılması yeterli ve sıhhatli bir ölçüt değildir. Yumuşak kuvvetler ayrılığını kabul 

eden Anayasal sistemimizde,  kanun koyucunun yasama yetkisini başka bir organa 

devretmesi, Anayasa’nın 6. ve 7. maddelerine aykırılık teşkil eder.  

 BAŞGİL, idarenin düzenleyici tasarruflarıyla; suç, ceza ve vergi ihdasının 

mümkün olmadığı; zira ceza ve vergi tayininin vatandaşların asli ve esas hukukuna 

                                                                                                                                          
S., Karşılaştırmalı ve Uygulamalı Ceza Hukuku Genel Kısım, s. 110 vd., ÖZGENÇ, İ., “Ceza 

Hukukunun Güvence Fonksiyonu”,  s. 93-94, ÖZBEK, V., Ö., KANBUR, M., N., BACAKSIZ, P., 

DOĞAN, K., TEPE, İ., Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yay., Ankara 2010, s. 74, 

SAĞLAM, F., Temel Hakların Sınırlanması ve Özü, AÜSBF Yay., Ankara 1982, s. 23, Dp: 

25,YILDIZ, A., K., “Yürütme Organının Düzenleyici İşlemlerle Suç ve Ceza Yaratması”, s. 1051-

1053,   GÖKÇEN, A., “Yardım Toplama Kanunu’nun 29. Maddesinin Uygulanışı, Yargıtay’ın Konu 

ile İlgili Kararlarının Özellikle Kanunilik İlkesi ve İdarenin Düzenleyici İşlemlerle Suç İhdası 

Yönünden Değerlendirilmesi”, HAD, C:9, S:1-3, İstanbul 1995, s. 179-202,  ARMAĞAN, S., Temel 

Haklar ve Ödevler", Fakülteler Matbaası, İstanbul 1980, s. 54-55. 

401 ÖZTÜRK, B., Ceza Hukuk ve Emniyet Tedbirleri Hukuku, s. 13.   

402 DÖNMEZER, S., ERMAN, S., Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Genel Kısım C: I, s. 147. 
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ilişkin olduğunu belirtmektedir. Yazar göre, bu hususta hüküm ihdası, milli irade ve 

hakimiyetin doğrudan doğruya ifadesi olan kanuna aittir. Bu idarenin işi değildir. 

Düzenleyici idari işlemler ne şekli, ne mahiyet ne de muhtevası itibariyle asla kanun 

değildir. Bunlar yalnız kanunun emrettiği veyahut hükümetin re’sen 

açıklamalardır
403

.  

 Yazar ayrıca, ünlü Fransız hukukçu Carre de Malberg tarafından ileri sürülen 

şekli kriterden ilham alarak, “Bir Devlet muamelesini kaide halinde olması o 

muameleye teşrii bir vasıf izafesi için kâfi değildir; aynı zamanda muamelenin teşrii 

mahiyette ve teşrii organ tarafından yapılmış olması lazımdır”
404

 şeklinde 

görüşleriyle suç ihdasını açıklamaya çalışan maddi-şekli ceza kanunu ölçütünü de 

doğru bulmamaktadır. 

 İÇEL ve DONAY’a göre de, kanunları maddi ve şekli olarak ikiye ayrılması 

ve bunun sonucunda idarenin düzenleyici işlemlerinin de kanun mefhumuna 

sokulması, yürütmenin suç ihdasına kılıf hazırlamaktan öte bir anlam taşımaz
405

.   

 YARSUVAT’a göre de, yürütmenin düzenleyici işlemlerle suç ihdası, 

realitelere uygun olsa da Anayasa’nın amir hükümleri karşısında mümkün 

değildir
406

. 

                                                 
403 BAŞGİL, A., F., Türkiye Teşkilat Hukukunda Nizamname Mefhumu ve Nizamnamelerin 

Mahiyeti ve Tabi Olduğu Hukuki Rejim, Teşkilatı Esasiye Kanununun 52 inci Maddesi 

Üzerinde Tarihi ve Tahlili Etüd, ayrı bası s. 67-68. 

404 BAŞGİL, A., F., Türkiye Teşkilat Hukukunda Nizamname Mefhumu ve Nizamnamelerin 

Mahiyeti ve Tabi Olduğu Hukuki Rejim, Teşkilatı Esasiye Kanununun 52 inci Maddesi 

Üzerinde Tarihi ve Tahlili, s. 69. 

405 İÇEL, K., DONAY, S., Karşılaştırmalı ve Uygulamalı Ceza Hukuku Genel Kısım, 1. Kitap, s. 

110. 
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 Kanun deyiminden şekli bakımından kanun yanında, maddi bakımdan da 

kanun, yani tüzük, yönetmelik gibi idarenin düzenleyici işlemleri anlaşılacaksa, o 

zaman bunu savunan yazarların ileri sürdükleri gibi, bireylerden, bu düzenleyici 

işlemlerle ihdas edilen suçları da bilmelerini, bilmemiş olmaları halinde bunun 

sonuçlarına katlanmalarını istememiz gerekecektir ki, bu durum insaf ölçülerinin çok 

üstündedir ve kişilerden beklenemez
407

. 

 bb- Münhasır Kanun Alanı Bulunmaması Savı, İdarenin Düzenleme 

Yetkisi Çerçevesinde, Suç İhdas Edilebileceği Anlamına Gelmemesi 

 Yasamanın münhasır düzenleme alanı bulunmadığı ve bu itibarla idarenin 

Anayasa’da “kanunla düzenlenir” denilen alanlarda da, düzenleme yetkisinin 

bulunduğu ifade edilerek, idarenin suç ihdasını savunan yazarların görüşüne 

katılmamaktayız.  

 Elbette, idare Anayasa’da yasal sınırlandırma şartı getirilen temel hak ve 

özgürlükler
408

 konusunda da düzenleme yapabilir; ancak bu, özgürlükleri yasa 

                                                                                                                                          
406 YARSUVAT, D., “Yürütme Organının Koyduğu Kaidelerle Suç İhdası ve 1961 Anayasası”,  s. 

559 

407 ÖZTÜRK, B., ERDEM, M., R., Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku, 

Yeni TCK’ya Göre Yenilenmiş 9. Baskı, Seçkin Yay., Ankara 2006, s. 45.   

408 Temel haklar anayasaların meşru kabul ettiği müdahaleye göre üç tipe ayrılır.  Bunlar; basit yasa 

sınırlamalı temel haklar, nitelikli yasa sınırlamalı temel haklar ve sınırlamasız temel haklardır. 

Anayasanın sınırlamaya sadece bir yasayla izin verdiği temel haklar da basit yasa kaydı söz 

konusuyken, bunun yanında sınırlama getiren yasanın, belli koşullara dayanmasını, belli amaçlara 

hizmet etmesini veya belli araçları kullanmasını istediği temel haklarda nitelikli yasa kaydı vardır. 

Kimi temel haklarda ise hiçbir sınırlama öngörmeden söz konusu özgürlük tanınabilir. İZGİ, Ö., 

GÖREN, Z., Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Yorumu, Madde gerekçeleri, Anayasa 

Mahkemesinin Kararları, Bilimsel Görüşler, C:1, s. 190. 
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dışında sınırlayabileceği anlamına gelmez. Aksi takdirde Anayasa’ya aykırı 

davranmış olur.   

 Bu durum, düzenleme ile sınırlamanın özdeş olmamasından kaynaklanır. Zira 

yasa koyucunun temel haklar konusunda yapacağı her sınırlama bir düzenlemeyken, 

her düzenlemenin bir sınırlama sayılması mümkün değildir
409

.  

 “Sınırlama belli bir hakkın anayasaca öngörülmüş ya da belirlenmiş bulunan 

norm alanına yasa yoluyla (veya yasaya dayanılarak) dışarıdan yapılan ve bu alan 

içinde kişiye sağlanan olanakları daraltan bir müdahaledir. Buna karşılık o hakkı 

daha güçlü duruma getiren, ona daha etkin bir içerik kazandıran ya da anayasal 

sınırlarını somutlaştırmaktan ibaret kalan düzenlemeler sınırlama değildir”
410

.  Buna 

göre, kişi hürriyetinin sınırlanmasına sebep olan idarenin suç ihdasının, sadece bir 

düzenleme değil, aynı zamanda bir sınırlama olduğu açıktır. Temel hak ve 

özgürlükler sınırlandırılması ise, Anayasa’nın 13. maddesi uyarınca ancak kanunla 

mümkün olduğundan, bu nedenle de idarenin suç ihdası Anayasa’ya aykırıdır. 

 SAĞLAM, temel hakların sınırlanmasına ilişkin çalışmasında, idarenin 

düzenleyici işlemleri ile temel hakların sınırlanıp sınırlanmayacağı, ya da hangi 

koşullarla bunun mümkün olduğu konusunda da fikirlerini beyan etmiştir. Yazara 

göre, Anayasa’nın 13. maddesi gereğince sınırlamanın, ancak kanunla 

yapılabileceğine göre, idari işlemin, yasaca yapılmış Anayasa’ya uygun bir 

                                                 
409 SAĞLAM, F., Temel Hakların Sınırlanması ve Özü, s. 22. 

410 SAĞLAM, F., Temel Hakların Sınırlanması ve Özü, s. 22-23. 
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sınırlamanın çerçevesi içinde kalması, yani yasal sınırlamaya göre yeni bir sınırlama 

getirmeksizin yalnızca bunu somutlaştırmaya yönelik olması gerekir
411

.  

 Temel hak ve özgürlükler, ancak yasayla sınırlandırılabilir. Temel hak ve 

hürriyetlerin sınırlanmasını düzenleyen Anayasanın 13 ncü maddesinin gerekçesinde; 

“Maddenin birinci fıkrasında “ancak kanunla” denilmek suretiyle, hak ve hürriyet 

sınırlamalarının münhasıran kanun konusu olduğu; yani yasama tasarrufundan başka 

bir düzenleyici tasarrufla (tüzük, yönetmelik vb.) hak ve hürriyetlerin 

sınırlanmayacağı belirtilmiştir. Hak ve hürriyetlerin sınırlanmasında mümkün tek 

araç olarak kanun yani yasama tasarruflarının seçildiğini gösteren bu hüküm dahi  

“genel” niteliktedir. Diğer bir deyimle hak ve hürriyetlere ait bütün maddelere sari 

bir genel hükümdür. Bu nedenle herhangi bir hak veya hürriyete ait maddede, o hak 

ve hürriyetin “kanunla” sınırlanabileceğini ayrıca belirtmeye ihtiyaç yoktur; ve 

maddelerin yazımında bu hususa sadık kalınmıştır.”
412

 denilmek suretiyle temel hak 

ve hürriyetlerin ancak kanunla sınırlanabileceği vurgulanmıştır. 

 Dolayısıyla, Anayasa’nın 13, 38 ve 73. maddelerinde ifadesini bulan kanun 

deyiminden, idarenin bu alanlarda da düzenleme yapamamasına değil, fakat bu 

konularda yasaya dayanmadan, yasaya aykırı bir şekilde sınırlandırma 

getiremeyeceği anlamına gelir
413

. Bu itibarla, yasamanın düzenleme konusunda 

münhasır bir yetkisi bulunmadığı söylenebilirse de, temel hak ve özgürlükleri 

                                                 
411 SAĞLAM, F., Temel Hakların Sınırlanması ve Özü, s. 23.  

412 İZGİ, Ö., GÖREN, Z., Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Yorumu, Madde gerekçeleri, 

Anayasa Mahkemesinin Kararları, Bilimsel Görüşler, C:1, s. 181. 

413 GÜNEŞ, T., Türk Pozitif Hukukunda Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri, s. 111-113, 

GÖZLER, K. ,İdare Hukuku, İkinci Baskı, C: I, s. 1175, GÖZLER, K., Devletin Genel Teorisi, 

Ekin Kitabevi, Bursa Şubat 2007, s. 308. 
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sınırlama konusunda Anayasa madde 13’e göre münhasır bir yetkisi olduğu 

yadsınamaz bir gerçektir.  

 Şu halde suç ve ceza içeren hükümlerin, temel hak ve özgürlüklerle olan 

irtibatları dolayısıyla, Yasama organı tarafından “Kanun” adı altında ihdas edilmesi 

anayasal bir kural olup, parlamenter rejimin temelini oluşturan kuvvetler ayrılığı 

prensibinin de bir gereğidir. Zira yürütmenin düzenleyici işlemler vasıtasıyla suç 

ihdas etmesi, her şeyden önce Anayasa’nın 7. maddesinde ifadesini bulan “yasama 

yetkisinin devredilemeyeceği ilkesine” aykırıdır
414

.  

   Aksi görüş taraftarlarının, “yürütmenin yasama tarafından verilen yetkiye 

dayanarak ve bir çerçeve kanunun sınırları içinde kalmak şartıyla suç ihdas 

edebileceği” yönündeki düşüncelerin de, Anayasa’nın 6. maddesinin son fıkrasında 

yer alan “Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasa’dan almayan bir Devlet 

yetkisini kullanamaz” hükmü çerçevesinde kabulü mümkün değildir. Çünkü suç 

ihdası konusunda yürütme organına Anayasa tarafından verilmiş bir yetki 

bulunmamaktadır. Ayrıca yasamanın da, çerçeve kanunla yürütme organına 

Anayasa’da yer almayan böyle bir yetkiyi devretmesi mümkün değildir
415

. 

Dolayısıyla Anayasa’da belirtilen istisnai durumlar dışında, yasalarla düzenlenmemiş 

bir alanda yürütmenin temel hak ve özgürlükleri etkileyen, onları daraltan düzenleme 

getirme yetkisi bulunmamaktadır
416

.   

                                                 
414 ERMAN, S., Özel Kanunlar Açısından Ticari Ceza Hukuku, C: I, s. 33 vd., ARTUK, M. E., 

GÖKÇEN, A., YENİDÜNYA, A. C., Ceza Hukuku Genel Hükümler, s. 120-121, YILDIZ, A., K., 

“Yürütme Organının Düzenleyici İşlemlerle Suç ve Ceza Yaratması”, s. 1046. 

415 ARTUK, M. E., GÖKÇEN, A., YENİDÜNYA, A. C., Ceza Hukuku Genel Hükümler,  s. 121. 

416 AMK., 15.10.1991 gün,  E. 1990/29, K. 1991/37). (AMKD: S:27, C:2, Y:1993, s. 618-619). 



133 

 

 Kaldı ki 1982 Anayasası’nda, yasama görev alanına giren hususlardan 

hiçbirinde yürütme organına yetki tanınmamıştır. Gerçekten de yine Anayasa’da 

belirtilen istisnai durumlar dışında, yasama organının hak ve görevlerine dâhil 

bulunan savaş ilanı, genel af, vergi alınması, para basılması gibi hususlarda 

yürütmeye yetki verilmemişken, Anayasa’nın 38. maddesinde açıkça kanunla ihdas 

edileceği ifade edilen suçun tespiti konusunda, böyle bir imkanın tanınmış olduğunu 

kabul etmek için, bu konuda Anayasa’da açık bir düzenlemenin bulunması 

gereklidir. Böyle bir istisnai hükmün bulunmadığı durumda ise, diğer alanlarda söz 

konusu edilmemiş yetki devrinin, suç ihdas etme konusunda var olduğunu kabul 

etmek imkansızdır
417

.  

 Anayasa Mahkemesi de temel hak ve özgürlüklerin münhasıran yasa ile 

sınırlandırılabileceğini kararlarında belirtmektedir
418

. 

 cc- Düzenleyici İşlemlerin Kanun Gücünde Güvenceli İşlemler Olmaması 

 Yukarıda, düzenleyici işlemle suç ihdası savunan görüşlerin aksine, 

düzenleyici işlemler yasa derecesinde, güvenceli işlemler değildir. Değiştirilmesi 

                                                 
417 ERMAN, S., Özel Kanunlar Açısından Ticari Ceza Hukuku, C: I, s. 34, ERMAN, S., Sosyal ve 

Ticari Ceza Tatbikatı, s. 39-40, ARTUK, M. E., GÖKÇEN, A., YENİDÜNYA, A. C., Ceza 

Hukuku Genel Hükümler,  s. 121. 

418  Örneğin, Yüksek Mahkemece verilen bir kararda, “Anayasa’nın 13. maddesine göre temel hak ve 

hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere 

bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, 

demokratik toplum düzeninin ve laik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz” 

denilmektedir. AYM., 01.10.2009 gün,  E. 2008/73, K. 2009/120 (RG: 22.06.2010, 27619). 
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yasaya göre çok daha kolay olan düzenleyici işlemlerle, temel hakların kullanılması 

güçleştirilebilir veyahut tamamen engellenebilir
419

.  

 Düzenleyici işlemlerinin yürütme organlarınca tanzim edilmesine karşın, 

yasalarının halkın temsilcileri tarafından, daha büyük bir konsensüs ile yapılmış 

olması, hukuki güvenliği ve belirliliği sağlanması açısından büyük önem arz 

etmektedir. 

  Suçların kanunlarda gösterilmesi, kişi hürriyeti için bir teminattır. Çünkü, 

kanun daha az değişkendir; kişiler, hangi fiillerin yasak edildiğini bu suretle daha 

kolay öğrenebilirler. Yürütme organının ihdas ettiği normlar ise, sık sık değiştiği 

için, hukukla meşgul kimselerin bile, bunları takip etmeleri bazı hallerde zorlaşır. Bu 

bakımdan, yürütme organının ihdas ettiği yasakların cezayı gerektirmesi halinde, 

kişilerin teminatları azalır
420

.  

 Hürriyetleri, sosyal hayatı sağlamak adına kısmak demek olan suç ve ceza 

koyma işinin yürütme organına aktarılması, temel hak ve özgürlükler açısından 

büyük bir tehlike oluşturur. Nitekim kanun deyiminden şekli bakımından kanun 

yanında, maddi bakımdan da kanun yani tüzük, yönetmelik gibi idarenin düzenleyici 

işlemleri anlaşılacaksa, o zaman bunu savunan yazarların ileri sürdükleri gibi, 

bireylerden, bu düzenleyici işlemlerle ihdas edilen suçları da bilmelerini, bilmemiş 

olmaları halinde bunun sonuçlarına katlanmalarını istememiz gerekecektir ki, bu 

durum insaf ölçülerinin çok üstündedir ve kişilerden beklenemez bir durumdur
421

.  

                                                 
419 UYGUN, O., 1982 Anayasası’nda Temel Hak ve Özgürlüklerin Genel Rejimi, s. 95. 

420 TOSUN, Ö., “Yürütme Organlarının Koyduğu Kaidelere Aykırılıkların Cezalandırılması”, s. 352.   

421 ÖZTÜRK, B., Ceza Hukuk ve Emniyet Tedbirleri Hukuku,  s.10, 12.  
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 Ayrıca idarenin bir takım düzenleyici tasarruflarının Resmi Gazete’de 

yayımlanmaları nedeniyle kamunun bunlar hakkında bilgi sahibi olabileceği ve 

dolayısıyla bu tasarruflarla suç yaratılabileceği görüşü de kabul edilemez
422

. Her ne 

kadar teorik anlamda Resmi Gazete’de yayım, kamuya normun içeriğinden bilgi 

sahibi edileceği varsayımını beraberinde getirse de, buradaki yayımın amacı 

başkadır. Yayım, tasarrufun yürürlüğünün bir göstergesi olup, hukuk âleminde varlık 

kazanmasını sağlar
423

. 

 Kaldı ki, suçların kanuniliği ilkesindeki yegane amaç, suç teşkil eden fiillerin 

önceden kişiler tarafından bilinmesi değildir. Kanunilik ilkesinin iki temel amacı 

vardır. Bunlardan birincisi ile hangi fiillerin yasaklar kapsamında olduğunu önceden 

bireylere duyurulması ve böylece gösterilen sınırlar çerçevesinde bireylerin 

diledikleri gibi davranabilme imkanı sağlanmaktadır. İkinci ve asıl amaç ise, siyasi 

iktidar karşısında kişi hak ve özgürlüklerinin güvenceye almak için suç ihdas etme 

yetkisinin yalnız milletin temsilcisi olan yasama organına ait olması ve onun 

belirlediği suç ve cezalar dışında kimsenin eylemlerinden dolayı sorumlu 

tutulamamasıdır
424

.  

  

  

                                                 
422 YAVUZDUGAN, S., “Anayasa Mahkemesinin Yürütme Organının Düzenleyici İşlem Yapma 

Yetkisine Yaklaşımı”, AÜEHFD, C: VIII, S: 3-4, Y: 2004, s. 244, BAŞLAR, K., “Yürütmenin 

Düzenleyici İşlemlerle Suç İhdasının Anayasallığı Sorunu”, s. 127. 

423 İÇEL, K., DONAY, S., Karşılaştırmalı ve Uygulamalı Ceza Hukuku Genel Kısım, 1. Kitap, s. 

113. 

424 ŞEN, E., Çevre Ceza Hukuku (Ceza Hukuku Açısından Sağlıklı ve Düzenli Bir Çerçevede 

Yaşama Hakkı), s. 102, ŞEN, E., Yeni Türk Ceza Kanunu Yorumu, C:I, (Madde  1 –Madde 

140), Vedat Kitapçılık Basım Yayım Dağıtım, İstanbul 2006, s. 13. 
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dd- Suçların Ancak Kanunla Konulabileceği Hususunda, Anayasa'da Açık Bir 

Hükmün Yer Almadığı İddiası, İdarenin Suç İhdasına Gerekçe Olamaması 

 Anayasa’nın 38. maddesinin, cezalara nazaran, yürütmenin suç ihdas 

edememesi konusunda açık bir hükmün yer almaması, idarenin suç ihdas edebileceği 

anlamına gelmez. Nitekim Anayasa hem yasama yetkisinin devredilemeyeceğini, 

hem de suçların kanunla tespit edileceğini belirtmektedir. Zira bu hükümler, açıkça 

düzenleyici işlemlerle suç yaratılmasını engelleyen hükümlerdir. Anayasa koyucu bir 

kez yasama yetkisinin devredilemeyeceğini ve suçların ancak kanunlar tarafından 

düzenleneceği belirtildikten sonra artık açıkça ‘idarenin düzenleyici işlemlerle suç 

yaratması yasaktır’ anlamına gelen bir hüküm koyması gereksiz olduğu gibi böyle bir 

düzenleme Anayasa tekniğine de aykırıdır
425

. 

 Ayrıca yukarıda ifade edildiği gibi, Anayasa’nın 13. maddesinde düzenlenen 

temel hak ve özgürlüklerin ancak kanunla sınırlandırılabileceğine ilişkin anayasal 

norm, düzenleyici işlemler vasıtasıyla suç ihdas edilmesine engeldir.  

 Bir fiilin suç olarak tanımlanarak müeyyideye bağlanması, o fiili işlemek 

hürriyetini ortadan kaldıracağı, yani kişilerin temel hak ve hürriyetlerine o alanda bir 

sınırlandırma getireceği kuşkusuzdur
426

. 

 Bu itibarla, suç ve ceza içeren düzenlemelerin, temel hak ve özgürlüklerle 

olan bağı nedeniyle kanunla yapılması anayasal bir zorunluluktur
427

. 

                                                 
425 İÇEL, K., DONAY, S., Karşılaştırmalı ve Uygulamalı Ceza Hukuku Genel Kısım, 1. Kitap, s. 

110. 

426 ERMAN, S., Özel Kanunlar Açısından Ticari Ceza Hukuku, C: I, s. 33. 

427 ARTUK, M. E., GÖKÇEN, A., YENİDÜNYA, A. C., Ceza Hukuku Genel Hükümler,  s. 120. 
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 ee- 1982 Anayasası'nın 91. Maddesi, Düzenleyici İşlem ile Suç İhdasına 

Cevaz Vermemesi  

 Anayasamızın 7, 13 ve 38. maddeleri ışığında konu mercek altına alındığında, 

suç ihdas etme hususunda yürütme organına herhangi bir yetki verilmediği açıklıkla 

ortaya çıkmaktadır. Hatta Anayasamızın “Kanun Hükmünde Kararname Çıkarma 

Yetkisi Verme” başlıklı 91. maddesinde, kanun hükmünde kararnameyle suç 

yaratılamayacağına, başka ifadeyle, kanun hükmünde kararname çıkarılmasına yetki 

veren bir kanunun bile, idarenin suç yaratmasına yetki veremeyeceğine ilişkin açıklık 

bulunmaktadır
428

.  

 Zira anılan maddede, “Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar Kuruluna 

kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilir. Ancak sıkıyönetim ve 

olağanüstü haller saklı kalmak üzere, Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci 

bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde 

yer alan siyasî haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez” 

denilerek kanun hükmünde kararnameler olağan dönemlerde, konu açısından 

sınırlandırılmıştır. 

 ERMAN, 1961 Anayasası
429

 döneminde konuyu incelediği bir çalışmasında, 

Anayasa’nın 64. maddesinde, meclisin bir kanunla bakanlar kuruluna kanun 

hükmünde kararname çıkarma yetkisi verdiği; ancak yine aynı maddenin son 

                                                 
428 ERMAN, S., Özel Kanunlar Açısından Ticari Ceza Hukuku, C: I, s. 39. 

429 1961 Anayasasında 91. maddeye karşılık olarak 64. madde yer almaktaydı. Söz konusu madde, 

20.09.1971 tarih ve 1488 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle getirilmiştir. Anılan maddenin son 

fıkrasında, “Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel hak ve 

hürriyetler ile dördüncü bölümünde yer alan siyasî haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle 

düzenlenemez” denilmekteydi.    
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fıkrasında,  temel hak ve özgürlükler ile siyasi hak ve ödevler konusunda kanun 

hükmünde kararname düzenlenmesini yasakladığını belirtmektedir. Bu açıdan 

bakıldığında, bir fiilin suç haline getirilmesi, o fiili işlemek hürriyetini ortadan 

kaldıracağından, suç ihdasının kanun hükmünde kararname ile gerçekleştirilmesi 

Anayasa’ya aykırıdır. Durum böyle olunca, kanun hükmünde kararname ile 

yaratılmasına olanak tanınmayan suçların, bu kuvvette olmayan kararname, tüzükler 

ve diğer düzenleyici işlemler vasıtasıyla ihdas edilebileceğini ileri sürmek en basit 

yorum kurallarına dahi aykırı düşer. Gerçekten de, suçların kanun hükmünde 

kararnamelerle ihdas edilmesine cevaz vermeyen Anayasa koyucunun, ondan daha 

alt seviyede yer alan birtakım düzenleyici işlemlerle suç ihdas edilebileceğini kabul 

ettiğini savunmak olası değildir
430

. Zira “kanun hükmünde kararnameler tüzüğe göre 

yürütmenin yetkilerinin biraz daha genişletilmiş şeklinden ibarettir”
431

.   

 Anayasa koyucunun temel hak ve özgürlükleri ancak kanunla 

düzenlenebileceğini belirttikten, bir takım sebeplerle kanun gücünde kararname 

çıkarma yetkisinin bakanlar kuruluna verilebileceğini; ancak bu yetkinin temel hak 

ve özgürlükler ile siyasi hak ve ödevler açısından sınırlandırıldığını ifade ettikten 

sonra, bakanlar kuruluna, kanun hükmünde kararname ile verilmeyen yetkinin daha 

alt seviyede yer alan normlarla ve de daha alt idari birimlere verilebileceğini iddia 

etmek mümkün görülmemektedir. 

                                                 
430 ERMAN, S., Özel Kanunlar Açısından Ticari Ceza Hukuku, C: I, s. 38, ERMAN, S., 

Ekonomik Suçların Tespitinde Suç Siyaseti, s. 41. 

431  “Öte yandan, Meclisin onayından geçmiş olan kanun hükmünde kararname Anayasaya uygunluk 

yönünden artık kanun olarak TBMM’nin tasarruflarını denetleyen Anayasa Mahkemesinin kontrolüne 

tabidir. Bunun anlamı, kanun hükmünde kararnamenin Türk Anayasa koyucusunca Meclis onayından 

geçtikten sonra kanun sayılmış olmasıdır”. SOYASLAN, D., Yürütme Organının Suç ve Ceza 

Koyma Yetkisi, s. 94. 
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 Gerçekten de Anayasamızda suç ihdas etme hususunda, bakanlar kuruluna 

yetki tanınmasına cevaz veren bir hüküm bulunmadığı gibi, aksine 91. maddede 

kanun hükmünde kararnamelerle suç yaratılamayacağına ilişkin açık bir düzenleme 

mevcuttur. Bu nedenle, anayasal sistemimizde, düzenleyici işlemlerle suç ihdası 

mümkün olmadığı gibi, böyle bir yetki veren kanun Anayasa’nın 7. maddesine aykırı 

olarak, yasama yetkisini yürütme organına devretmiş sayılır
432

.  

 Ayrıca, bakanlar kurulunun kendisine kanunla tanınan bir yetkinin, bir 

bakanlık veya müsteşarlık tarafından kullanılmasına karar verilebileceğine dair 

Anayasa’da bir hüküm mevcut değildir. Dolayısıyla örneğin Maliye Bakanlığınca 

çıkarılan bir genel tebliğ ile suç yaratılması kaynağını ne Anayasa’dan ne de yetki 

veren kanunda bulmaktadır. Bu nedenledir ki; bu şekilde hareket eden bakanlık, 

Anayasa’nın 6. maddesinin son fıkrasına aykırı olarak Anayasada kendisine 

tanınmayan bir devlet yetkisini kullanmaktadır
433

.  

 Bu itibarla, suç yaratmanın bir devlet yetkisi olduğu şüphesiz olduğuna göre, 

yürütme organının bu yetkiyi kullanabilmesi için herhangi bir kanunla değil, fakat 

bizzat Anayasa’nın söz konusu bu organa suç yaratma konusunda açıkça bir yetki 

vermiş olması gerekir. Anayasamızda ise, 38. maddesi ile suç yaratma yetkisi 

yürütme organına tanınmadığı gibi, 91. madde ile de, yürütme organına tanınan 

kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi, suç ihdas etme hususunda 

                                                 
432 ERMAN, S., Özel Kanunlar Açısından Ticari Ceza Hukuku, C: I, s. 39. 

433 ERMAN, S., Özel Kanunlar Açısından Ticari Ceza Hukuku, C: I, s. 39. 
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sınırlandırılmıştır. Dolayısıyla yürütme organı, suç ihdas eden bir düzenlemede 

bulunurken, kaynağını Anayasa’dan almayan bir yetki kullanmış olacaktır
434

.  

 Özetle doktrinde de çoğunlukla benimsenen görüşe göre, 1982 Anayasası’nın 

yürütme organına en geniş yetki sağlayan kanun hükmünde kararnamelerle 

yapılamasını yasakladığı suç ihdasını, kanun hükmünde kararnamelere oranla daha 

sınırlı yetkilerin tanındığı daha alt sırada yer alan normlarla yapılmasını savunmak 

1982 Anayasasına aykırı bir durum oluşturur
435

. Bu itibarla, Anayasa’nın 91. 

maddesindeki düzenlemenin, sadece kanun hükmünde kararname kurumuna özgü 

olduğunu ve diğer yürütme tasarruflarını içermediğine ilişkin görüş, normlar 

hiyerarşisi ve öncelik kurallarına da aykırıdır
436

.  

 Diğer taraftan bu görüş, 26.09.2004 tarih ve 5237 sayılı TCK
437

’nın 2. 

maddesinin “Kişi hak ve özgürlükleri konusunda kanun hükmünde kararname 

çıkarılamaması bakımından anayasal normla getirilen bu yasağın, idarenin diğer 

                                                 
434 DÖNMEZER, S., ERMAN, S., Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Genel Kısım C: I, s. 148. 

435 ARTUK, M. E., GÖKÇEN, A., YENİDÜNYA, A. C., Ceza Hukuku Genel Hükümler, s. 121-

122., İÇEL, K., DONAY, S., Karşılaştırmalı ve Uygulamalı Ceza Hukuku Genel Kısım I, İstanbul 

1993, s. 111, GÖKÇEN, A., “Yardım Toplama Kanunu’nun 29. Maddesinin Uygulanışı, Yargıtay’ın 

Konu ile İlgili Kararlarının Özellikle Kanunilik İlkesi ve İdarenin Düzenleyici İşlemlerle Suç İhdası 

Yönünden Değerlendirilmesi”, s. 187-188,  ÖZGENÇ, İ., “Ceza Hukukunun Güvence Fonksiyonu”, s. 

94. 

436 İÇEL, K., DONAY, S., Karşılaştırmalı ve Uygulamalı Ceza Hukuku Genel Kısım I, s. 111. 

Aksi görüş için bkz: “Her ne kadar, kanun hükmünde kararnamelerle suç yaratılabilmesini Anayasa 

(md. 91) açık hüküm sevkederek engellemiş ise de, bu düzenleme yalnız kanun hükmünde 

kararnameler için geçerli olup, yürütmenin suç yaratabilme yetkisine bir engel teşkil etmediği 

görüşündeyiz” ÖNDER, A., Ceza Hukuku Genel Hükümler, C: I, s. 103.  

437 RG: 12.10.2004, 25611 
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düzenleyici işlemleri için de geçerli olduğu kuşkusuzdur” şeklindeki gerekçesinde de 

aynen zikredilmiştir. 

 ff- Yasamanın, Yürütme Kadar Hızlı Hareket Edememesi İddiası, 

Yürütmenin Suç İhdas Edebilmesine Hukuki Bir Gerekçe Oluşturmaması 

 Elbette idare, düzenleme yetkisi çerçevesinde, yasada gösterilmeyen ayrıntı 

ve tekniğe ilişkin konularda düzenleme yapabilmesi savunulabilir. Bu durum, 

idarenin düzenleme yetkisinin bir gereğidir. Zira yasalar soyut ve genel olup, 

idarenin bu yetkisiyle somutlaştırılmaları gerekir. Ancak idarenin bu 

düzenlemelerinin yasalara aykırı olmayacağı ve yasada yer almayan yeni konuları 

içeremeyeceğinden, kanunda yer verilmeyen yeni bir suç fiiline idari tasarruflarla yer 

verilemez
438

.   

 Toplum hayatının ihtiyaçları, yasamanın yürütme organı kadar hızlı hareket 

edememesi gibi gerekçeler, hukuki olmayıp, daha ziyade siyasi, faydacı 

yaklaşımlardır
439

. Hiçbir anayasal dayanağı bulunmayan bu tarz yorumlarla, yürütme 

organın düzenleyici işlemlerle suç ihdas edebileceğini savunmak yerinde değildir
440

. 

Zira hukukçular, hukuka uygun olmayan ve amaca uygunluğu ifade eden 

gerekçelerden kaçınmak zorundadır. Bir kurumun, bir yetkinin veya bir normun 

                                                 
438 İÇEL, K., DONAY, S., Karşılaştırmalı ve Uygulamalı Ceza Hukuku Genel Kısım I, s. 112, 

YILDIZ, A., K., “Yürütme Organının Düzenleyici İşlemlerle Suç ve Ceza Yaratması”, s. 1047. 

439 ARTUK, M. E., GÖKÇEN, A., YENİDÜNYA, A. C., Ceza Hukuku Genel Hükümler, s. 121, 

KUZU, B., Anayasa Hukukumuzda Yürütme Organının Düzenleyici İşlem Yapma Yetkisi ve 

Güçlendirilmesi Eğilimi, s. 59.  

440 ARTUK, M. E., GÖKÇEN, A., YENİDÜNYA, A. C., Ceza Hukuku Genel Hükümler, s. 121. 
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hukuka uygun olup olmadığını denetlenirken, maksada uygunluğu (oportinite) değil, 

Anayasa uygunluğu incelemek gerekir
441

.   

 Yasama organının yavaş ilerlemesi sebebiyle, düzenleyici işlemlerle suç ihdas 

edilebileceği gerekçesi hiçbir şekilde kabul edilebilir bir görüş değildir. Halkın 

temsilcisi olan yasama organının, ülke yönetiminde kanunları yapan tek güç olarak 

düzenlenmesi ilkesi, geçmişi çok eskiye dayanan, sınırsız devlet kudretine karşı 

getirilen önemli bir aşamadır. Ulusal iradenin yasama faaliyeti ile tek başına 

yetkilendirilmesi, kamu için büyük bir güvencedir. Bilhassa kişi hürriyetlerinin 

sınırlandırılması sonucunu doğuracak olan suç ihdasının, yürütmeye bırakılması, söz 

konusu güvencenin yitirilebilmesine sebep olabilir. Bu nedenle, ne kadar yavaş 

işlerse işlesin, yasama organı, bir eylemin suç haline getirilip getirilmemesi 

konusunda, kararı vermesi gereken yegane organ yasama meclisi olmalıdır. Özellikle 

suç ihdası konusunda en ufak bir tavizin verilmesi, hukuk devleti ve hukuki 

güvenlikten vazgeçilmesine sebep olur. Böylece, yasama organının yerine tüm 

konuları düzenlemede yetkili olmak üzere yürütme organının ikame edilmesinin 

gerekliliği iddia edilebilir
442

. Başka bir ifadeyle yasamanın, gerekli olup olmadığı 

dahi tartışma konusu edilebilir. Bu durum, kanun vaazı görevinin halktan alınarak bir 

zümreye verilmesine sebep olabilir. 

 Özellikle teknolojik ve ekonomik alanlarda, gelişmenin çok hızlı olduğu ve 

bu yüzden kimi zaman süratle müdahalenin gerekli olduğu doğrudur. Fakat toplum 

hayatı her yönüyle önemlidir. Örneğin savaş ilanı gibi bazı durumlarda karar almanın 

                                                 
441 ERMAN, S., Özel Kanunlar Açısından Ticari Ceza Hukuku, C: I, s. 37. 

442 İÇEL, K., DONAY, S., Karşılaştırmalı ve Uygulamalı Ceza Hukuku Genel Kısım I, s. 110-111. 
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ne denli süratli olması gerektiği şüphesizdir. Oysa savaş ilanı konusunda, yasama 

organı yegane karar organıdır. Dolayısıyla yasamanın diğer tüm hallerde görevini 

yerinde ve zamanında yapabildiği kabul edilip, suç ihdası konusunda bunu 

yapamayacağını kabul etmek doğru olmaz. Ne denli çabuk müdahaleyi gerektiren bir 

durum olursa olsun, suçun ancak yasama tarafından yaratılması, vatandaşlar için 

vazgeçilmez bir teminattır
443

. Zira demokratik devletlerde, siyasal iktidarın kaynağını 

halktır. Dolayısıyla halkı temsil eden parlamento, temel hak ve özgürlüklerin 

sınırlandırılması konusunda, düzenleme yetkisini kullanacak olan en uygun 

organıdır
444

. Bu itibarla, temel hak ve özgürlüklerin başta gelen koruyucusu 

parlamento olduğuna göre, özgürlüğün kısıtlanmasını ifade eden suçun da, 

parlamentoda açık tartışma ve görüşme sonucunda tespit edilmesi gerekir
445

.  

 Aksi durumda, mutlakıyetçi düzenlerin ceza hukuku olan baskıcı bir ceza 

hukuku anlayışının doğmamasının garantisi yoktur. Nitekim tarihte totaliter rejim 

örneklerine bakıldığında (Örneğin; Sovyet Rusya ve Nasyonal Sosyalist Almanya), 

ceza hukukunda kanunilik ilkesinin benimsenmediği görülmektedir. Bunu sebebi ise, 

kanunun suçları cezalandırmada etkisiz kalabileceği, devlet düzeninin bozulabileceği 

ifade edilmektedir. Görüldüğü gibi, yasama organının yavaş işlemesi gerekçesiyle 

suçların cezasız kalmasının önüne geçmek isteyen görüş ile tarihteki totaliter rejim 

örnekleri de aynı iddiadadırlar. Aradaki tek fark saiklerdir. Fakat iyi niyetli saiklerin 

zamanla değişmeyeceğinin garantisini kimse veremez. Bu nedenle, çeşitli etkiler 

                                                 
443 ERMAN, S., Özel Kanunlar Açısından Ticari Ceza Hukuku, C: I, s. 33-34. 

444 KAPANİ, M., Kamu Hürriyetleri, s. 231. 

445 ERMAN, S., Özel Kanunlar Açısından Ticari Ceza Hukuku, C: I, s. 34. 
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altında kalabilecek ve keyfi uygulamalara mahal verecek yasa dışı uygulamalarla kişi 

hürriyetlerinin zedelenmesine izin verilmemelidir. 

 Her ne kadar, bazı gereksinimler nedeniyle, bir takım fiillerin derhal suç 

olarak ihdas edilmesi gerekse de, hukuk devletlerinde, tüm bu gereksinimlerden önce 

bireyin temel hak ve özgürlükleri gelir. Kaldı ki, Anayasamızda ve meclis 

içtüzüğünde, yasama organına, yasama işlevini çabuklaştırıcı bir takım yol ve usuller 

tanınmıştır
446

.  Bunlarla, 1961 Anayasası’na nazaran, yasama organına yasa yapma 

konusunda yeterli güç ve hız kazandırılmıştır
447

. Nitekim 20.09.1971 tarih, 1488 

sayılı Kanunla 1961 Anayasasına kanun hükmünde kararname kurumu getirilmiş ve 

yine 1982 Anayasasında Cumhuriyet Senatosuna yer verilmemiş ve kanunların soyut 

norm denetimi daraltılmıştır. Tüm bu değişikliklerin yasama organını 

kuvvetlendirmeye yönelik olduğu aşikardır
448

.   

 gg- Anayasa'nın 38. Maddesinin Gerekçesi, İdarenin Suç İhdasına 

Olanak Tanımaması 

 Anayasanın “Suç ve Cezalara İlişkin Esaslar”ı düzenleyen 38. maddesinin 

gerekçesinde, “…Birinci fıkra herkesçe bilinen ‘kanunsuz suç ve ceza olmaz’ ilkesini 

koymuştur. …Bu hükme göre suç ve cezalar ve güvenlik tedbirleri ancak yasama 

tasarrufuyla konulabilecektir. Keza, gene bu kural uyarınca, kanunun suç olarak 

öngörmediği ve ceza koymadığı bir fiil sebebiyle de kimse cezalandırılamayacaktır. 

Bu hüküm kanun koyucunun ‘açık suç hükmü koymasına’; yani ‘fiili’ bildirmeden 

                                                 
446 İÇEL, K., DONAY, S., Karşılaştırmalı ve Uygulamalı Ceza Hukuku Genel Kısım I, s. 111. 

447 ŞEN, E., 1962-1997 Anayasa Mahkemesi Kararlarında Ceza Hukuku, Ceza Özel Hukuku, 

Ceza Yargılaması Hukuku, Ceza İnfaz Hukuku, Beta Yay., İstanbul 1998. 

448 SOYASLAN, D., Yürütme Organının Suç ve Ceza Koyma Yetkisi, s. 99.  
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suç konusunu gösterip bunun müeyyidesini belirtmesine engel değildir. Mesela Türk 

Parasının Kıymetinin Korunması Hakkındaki Kanununun yaptığı gibi; bu gibi 

hallerde ne yasama yetkisi devredilmiş ne de ‘kanunsuz suç olmaz’ ilkesi ihlal 

edilmiştir”
449

 denilmektedir. 

 Yukarıdan beri ifade ettiğimiz gibi, idarenin suç ihdas edemeyeceği; 

Anayasa’nın 6, 7, 13, 38, ve 91. maddeleri çerçevesinde açıktır. Ancak aksi görüş 

taraftarlarının en büyük savlarından biri, Anayasa’nın 38. maddesinin birinci 

fıkrasının gerekçesidir. Bu görüşün taraftarlarınca, sadece bu gerekçe bile 

yürütmenin düzenleyici işlemleriyle suç oluşturmasına karşı çıkanlara cevap 

vermeye yeterlidir. 

 Söz konusu bu gerekçeye karşın, Anayasa’nın 38. maddesinde, açık suç 

hükmü ihdasına imkan tanıyan bir açıklık bulunmamaktadır. Nitekim gerekçeyi 

hazırlayanlar, bu şekilde bir ayrıntıya girmekle, yürütme organının ve idarenin bazı 

düzenleyici işlemlerle suç ihdas edebilmesinin önünü açmak istemişlerdir. Ancak 

Anayasa’nın 38. maddesinin gerekçesinin, Anayasa’nın 11. maddesi anlamında, 

diğer normlardan bir üstünlüğü ve bağlayıcılığı bulunmamaktadır
450

.  Kaldı ki, bir 

normun gerekçesi, amaçsal ve lafzi yorum metotları tarafından kabul görmemekte; 

sadece tarihsel yorum metodunda yasa koyucunun iradesinin araştırılmasında dikkate 

alınmaktadır. Bu metot ise, sübjektif olması, toplumdaki değişimle uyuşamaması, 

diğer yandan kanunun bir defa kabul edilmesinden sonra kendi geçmişinden kopması 

ve kanunun bağımsız bir varlık kazanması nedeniyle, gerekçeye fazla önem 

                                                 
449  İZGİ, Ö., GÖREN, Z., Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Yorumu, Madde gerekçeleri, 

Anayasa Mahkemesinin Kararları, Bilimsel Görüşler, C:1, s. 427. 

450 ŞEN, E., Yeni Türk Ceza Kanunu Yorumu, C:I, (Madde  1 –Madde 140), s. 12-13.   
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atfedilmemesi gereği ifade edilmektedir
451

. Dolayısıyla, idarenin düzelmeyici 

tasarrufları ile suç ihdas edemeyeceği Anayasal normlar ile açıkken, gerekçeden 

hareketle bunun mümkün kılınması doğru değildir.  

 hh- 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 2. Maddesi Uyarınca İdarenin 

Düzenleyici İşlemleri ile Suç İhdas Edilememesi 

 Bilindiği gibi, 26.09.2004 tarih ve 5237 sayılı TCK’nın 2. maddesine, 765 

sayılı TCK’da yer almayan “İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza 

konulamaz” hükmü getirilerek söz konusu tartışma sonlandırılmak istenmiştir. 

  Aslında kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesinin doğal bir sonucu olan idarenin 

düzenleyici işlemle suç ihdas edemeyeceği ilişkin norm, kanunilik ilkesinin 

vurgulanmasından ibarettir
452

. 

 Nitekim madde gerekçesinde de, “Kanunun amacına ilişkin maddesinde ifade 

edilen kişi hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınabilmesi için, hangi fiillerin suç 

teşkil ettiğinin kanunda açık bir şekilde belirlenmesi gerekir. Aynı şekilde, suç 

işlenmesi dolayısıyla verilecek ceza ve tedbirlerle, cezaya mahkumiyetin hukuki 

sonuçları ve bu yaptırımların süre ve miktarlarının da kanunla düzenlenmesi 

zorunludur.  

                                                 
451 GÜRİZ, A., Hukuk Başlangıcı, Gözden Geçirilmiş Değiştirilmiş ve Genişletilmiş 8. Baskı, 

Siyasal Kitabevi, Ankara 2001, s. 60, BİLGE, N., Hukuk Başlangıcı, Hukukun Temel Kavram ve 

Kurumları, Gözden Geçirilmiş 12. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 1998, 166-167, GÖZLER, K. 

Hukukun Genel Teorisine Giriş Hukuk Normlarının Geçerliliği ve Yorumu Sorunu, US-A Yay., 

Ankara 1998, s. 168,  

452 DEMİRBAŞ, T., Ceza Hukuku Genel Hükümler, s. 118.  
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 Anayasamızda da ifade edilen ve evrensel nitelikteki “kanunsuz suç ve ceza 

olmaz” ilkesinin gereği olarak suçların tanımlanması ve ceza hukuku yaptırımları 

koyma yetkisine sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi sahiptir. Yine Anayasamıza 

göre yasama görevi, devredilmesi mümkün olmayan bir yetkidir. Bireyin maddi ve 

manevi varlığı üzerinde derin etkiler doğuran suç ve cezaların, ancak ulusal iradeyi 

temsil eden organ tarafından yapılacak kanunla düzenlenebilmesi, kişi hak ve 

özgürlüklerine sağlanan en önemli anayasal garantilerden birini oluşturmaktadır.  

 Anayasada temel hak ve özgürlükler alanının, kanun hükmünde 

kararnamelerle düzenlenemeyeceğinin öngörülmesi de, bu garantinin bir ifadesidir. 

Kişi hak ve özgürlükleri konusunda kanun hükmünde kararname çıkarılamaması 

bakımından anayasal normla getirilen bu yasağın, idarenin diğer düzenleyici 

işlemleri için de geçerli olduğu kuşkusuzdur. İşte maddenin ikinci fıkrasındaki 

düzenlemeyle, Anayasada yer alan emredici normların gereği yerine getirilerek, 

idarenin düzenleyici işlemleriyle bir suç tanımının kapsamının belirlenemeyeceği ve 

ceza konulamayacağı açıkça düzenlenmiş olmaktadır
453

” şeklinde açıklamalarla 

özellikle ekonomik suçlar alanında sıkça karşılaşılan beyaz, kör veya çerçeve olarak 

adlandırılan çerçevesi ve cezası kanunla belirlenen; ancak suç oluşturan eylemlerin 

idari makamlarca belirlenmesinin önüne geçilmek istenmiştir
454

.  

 Yasama organı söz konusu madde ile yasamanın verdiği yetkiye istinaden 

idarenin suç ihdas etmesinin önüne geçmek istemiştir. Ancak her ne kadar TCK’nın 

“Özel Kanunlarla İlişki” 5. maddesinde, “Bu Kanunun genel hükümleri, özel ceza 

                                                 
453 EROL, H., Gerekçeli, Açıklamalı ve İçtihatlı Yeni Türk Ceza Kanunu, Yayın Matbaacılık, 

Ankara 2005, s. 3-4.   

454 HAKERİ, H., Sorularla Ceza Hukuku, TBB Yay., Ankara 2005,  s. 17.  
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Kanunları ve ceza içeren Kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanır” hükmü yer alsa 

da, TCK’nın bu normunun da bir yasa normu olduğu unutulmamalıdır. Zira genel 

ilke ve esasların düzenleneceği yer, normlar hiyerarşisinin en üstünde yer alan 

Anayasa olmalıdır. Aksi takdirde, eşit düzeyde olan normlar arasında ilke ve esaslar 

açısından birlik ve bütünlüğü sağlamak mümkün olamaz. Dolayısıyla, ceza hukuku 

genel prensiplerinde birlik ve bütünlüğün sağlanması için getirilen anılan madde de, 

temenni hükmünden öteye gidemeyecektir
455

.   

 Bu nedenle anayasal bir norm olmayan TCK’nın anılan maddesi sebebiyle, 

yasa koyucunun kendi koyduğu bu norma kanun koyucunun kendisini bağlı 

hissedeceği ve aksi yönde bir düzenleme yapmaktan kaçınacağı iddiası, ancak bir 

temenniden öteye gidemez
456

. Bu itibarla, TCK idarenin düzenleyici tasarruflarıyla 

suç ihdas edemeyeceğini kesin olarak hükme bağlamış olsa da,  aynı fıkranın 

Anayasa’da yer alarak anayasal bir norm haline getirilmedikçe tartışmanın devam 

edeceği ve yukarıda ifade edilen nedenlerden ötürü, Anayasa’ya aykırı olan idarenin 

düzenleyici işlemlerle suç ihdasına yetki veren yasaların ihdas edilmeye devam 

etmesi muhtemeldir
457

. Nitekim, Yeni TCK’nın yürürlüğe girmesinden sonra ihdas 

edilen yasalarda ve hatta TCK’nın kendi bazı hükümlerinde bu kurala riayet 

edilmediği görülmektedir
458

.  

                                                 
455 ŞEN, E., Yeni Türk Ceza Kanunu Yorumu, C:I, (Madde  1 –Madde 140), s. 19. 

456 HAKERİ, H., Sorularla Ceza Hukuku, s. 17.  

457 Benzer görüşler için bkz: ŞEN, E., Yeni Türk Ceza Kanunu Yorumu, C:I, (Madde  1 –Madde 

140), s. 12, HAKERİ, H., Sorularla Ceza Hukuku, s. 17, ARTUK, M. E., GÖKÇEN, A., 

YENİDÜNYA, A. C., Ceza Hukuku Genel Hükümler, s. 122-123. 

458 Örneğin, TCK’nın 297. maddesinin ikinci fıkrasında; ‘yetkili makamlar tarafından infaz kurumuna 

veya tutukevine sokulması yasaklanmış bulunan eşyayı’ infaz kurumuna veya tutukevine sokmak, 
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 C- Kanunilik İlkesi Karşısında, İdarenin İdari Ceza Hukuku Konusunda 

(Kabahat ve İdari Yaptırım Belirleme Yetkisi) Düzenleme Yetkisi 

 1- Genel Olarak 

 Yukarıda kanunilik ilkesi, suç ve cezalar açısından ele alındı. Bu bölümde ise, 

kanunilik ilkesi, kabahat ve idari yaptırımlar açısından incelenecek, ilkenin idare ve 

vergi hukukunun bir alt dalı olarak da kabul edilebilecek idari ceza hukuku (vergi 

ceza hukuku) alanında geçerli olup olmadığı veya geçerli ise aynı şekilde uygulanıp 

uygulanamadığı sorularına cevap aranacaktır. 

 Başka bir ifadeyle, suç ve cezaların kanuniliği ilkesi, ceza hukukunun 

tekelinde mi yer almaktadır? Yoksa bu ilkenin idari ceza hukuku alanında da 

uygulanması ve böylece kabahat teşkil eden hukuka aykırı hareketleri de belirleme 

yetkisinin yalnız yasama organına ait olduğu söylenebilecek midir
459

?  

 Bu doğrultuda, öncelikle kabahat ve idari yaptırım kavramlarının 

tanımlanması ve bu kavramların suç ve ceza kavramları arasındaki benzerlik ve 

farklılıklarının ortaya konulması gerekmektedir.  

                                                                                                                                          
bulundurmak veya kullanmak suç sayılmıştır. Görüldüğü gibi, suçun konusunu belirleme idari 

makamlara bırakılmıştır.  Benzeri bir durum da, 19.10.2005 tarih ve 5411 sayılı Bankacılık 

Kanunu’nun ‘düzeltici, iyileştirici ve kısıtlayıcı önlemleri almamak’ başlıklı 152. maddesi açısından 

da söz konusudur. Söz konusu hükümde, Bakancılık Kanunu’nun ‘düzeltici önlemeler’ başlıklı 68, 

‘iyileştirici önlemler’ başlıklı 69 ve ‘kısıtlayıcı önlemler’ başlıklı 70. maddelerinde ise, sınırlı olarak 

gösterilmeyen tedbirler konusunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun yetkilendirildiği 

görülmektedir. ARTUK, M. E., GÖKÇEN, A., YENİDÜNYA, A. C., Ceza Hukuku Genel 

Hükümler, s. 122-123. 

459 BAŞARAN, YAVAŞLAR, F., T.C İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tarafından 

Düzenlenen İdari Ceza Hukuku Sempozyumu, Seçkin Yay., Ankara 2009, s. 15. 
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 2- Kabahat-İdari Yaptırım Kavramları ve Bu Kavramlar ile Suç ve Ceza 

Kavramları Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar 

  a- Kabahat-Suç Ayrımının Doğuşu ve Sebepleri 

 Genel anlamda suç kavramının ayrıştırılmaya başlanması, Kıta Avrupası'nda, 

modern anlamda kanunlaştırma hareketlerinin ortaya çıkmasından sonra 

gerçekleşmiştir. Nitekim suçların; cürüm, cünha ve kabahat olarak ayrılması eğilimi, 

ceza kanunlarıyla ile birlikte kendini göstermiştir
460

. 

 İdari ceza hukuku ve genel ceza hukuku ayrımı ise, ceza hukukunun sosyal 

kontrolün yegane aracı olmadığı  düşüncesiyle,
461

 ilk kez 18. yüzyılın ikinci 

yarısında Alman hukukçuları tarafından ortaya atılmıştır
462

. Böyle bir ayrıma 

gidilmesinden maksat, kabahatlerin dar anlamda suç olmaktan çıkarılması 

(Entkriminalisierung)
463

 (Depenalizasyon)
464

 ve böylece bu tür eylemlerin 

cezalandırılması için idareye yetki verilmesidir
465

. 

                                                 
460 MAHMUTOĞLU, F., S., “Suç-Kabahat Ayrımı-İdari Ceza Hukuku’nun Temelleri”,  T.C İstanbul 

Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tarafından Düzenlenen İdari Ceza Hukuku Sempozyumu, 

Seçkin Yay., Ankara 2009, s. 27-28. 

461 ESER, A., YENİSEY, F., "Son Yüzyıl İçinde Almanya'daki Ceza Düzenlemeleri Geçmişe Bir 

Bakış ve Gelecekteki Eğilimler", YD, Y:15 (1989), S: (12)-36, s. 27-28.  

462 Alman doktrinde konu, (ceza hukuku-idari ceza hukuku)iki hukuk dalının ayrılmasındaki önemiyle 

birçok yazar tarafından ele alınmıştır. Buna göre kabahatler suç olmaktan çıkarılarak ceza hukuku 

konusuna girmeyecek ve sadece idari ceza hukukunun konusunu teşkil edecektir. ZANOBİNİ, G., 

(Çev: GÜNAL Y.) “İdari Ceza Hukukunda Kıstas Meselesi”, AÜSBFD, C: XVIII, Eylül-Aralık 1963, 

No:3-4, s. 301. 

463 Söz konusu bu terim Almanca'da, bir fiili suç olmaktan çıkarma anlamına gelmektedir. 

464 “Bir suç ve cezanın ceza mahkemelerince bakılan bir suç ve onlarca verilen bir ceza olmaktan 

çıkarılıp idari suç ve ceza haline getirilmesini” ifade etmektedir. ULUSOY, A., “İdari Ceza 

Hukuku’nun İşlevi ve Hukuk Düzeni İçindeki Yeri”, T.C İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk 
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 Kabahatler ile suçlar ayrıştırılırken, bir takım niteliksel ve/veya niceliksel 

farklar göz önüne alınmaktadır. Niteliksel ayrımda, daha ziyade objektif ve subjektif 

kriterler dikkate alınarak, faile, fiile, manevi unsura ya da ihlal edilen hukuksal 

yarara göre ayrıma gidilmiştir. Niceliksel ayrımda ise, kabahatlerde suçlara oranla, 

verilen zarar ve tehlikenin daha az olması temel kıstas olarak alınmıştır
466

. Tüm bu 

farklar göz önüne alınarak, ceza verme yetkisi, kabahatler açısından, yargı erkinden 

alınarak, idareye tanınmıştır. 

   Aslında cezalandırma fonksiyonu, devlet nosyonunun orijininde, bir yargı 

fonksiyonu olarak doğmamıştır. Zira bu fonksiyon, hükümdar ve yöneticiler 

tarafından bizzat kullanılan bir yetki iken, tarafsız ve adil olması hasebiyle 

mahkemelere devredilmiştir. Ancak modern toplumda, hayatın karmaşık bir hal 

alması, özellikle ekonomik açıdan toplum düzeninin korunabilmesi için hızlı ve 

pratik şekilde verilmesi gereken cezaların ortaya çıkması, ceza verme 

fonksiyonunun, günümüzde kısmen de olsa yargıdan idareye (orijine) yeniden 

geçmesine sebep olmuştur
467

.  

                                                                                                                                          
Fakültesi Tarafından Düzenlenen İdari Ceza Hukuku Sempozyumu, Seçkin Yay., Ankara 2009, 

s. 44, Dp. 2.  

465 İÇEL, K., “İdari Ceza Hukuku ve Kabahatleri Suç Olmaktan Çıkarma Eğilimi”, İÜHFM, C: L, 

S:1-4, Y: 1984, s. 117.  

466 Kabahat ve suç ayrımında, niteliksel ve niceliksel ayrımı esas alan görüşler hakkında bkz: 

MAHMUTOĞLU, F., S., “Suç-Kabahat Ayrımı-İdari Ceza Hukuku’nun Temelleri”, T.C İstanbul 

Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tarafından Düzenlenen İdari Ceza Hukuku Sempozyumu,  

, s. 29-30. 

467 ULUSOY, A., T.C İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tarafından Düzenlenen 

İdari Ceza Hukuku Sempozyumu,  “İdari Ceza Hukuku’nun İşlevi ve Hukuk Düzeni İçindeki Yeri”, 

s. 43-44. 
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 Dolayısıyla kabahatlerin suçun bir türü iken, suç olmaktan çıkarılmasında 

temel amaç, yine suçlulukla mücadeledir. Bu doğrultuda, kabahatlerin suç olmaktan 

çıkarılmasının gerekçeleri;  

- Hafif derecedeki ihlallerin, mahkemelerin iş yükünü aşırı derecede 

artırması,  bunun sonucunda zaman kaybına neden olması ve böylece ceza 

hukukunun sahip olduğu caydırıcılık gücünün ciddi olarak zayıflaması, 

- Yargılama fonksiyonuna ilişkin maliyetlerin artması, 

- Kişi hürriyetlerinin ancak zorunlu hallerde kısıtlanabileceği, ceza 

hukukunun toplumsal düzeni sağlamada son araç olabileceği, 

  şeklinde özetlenebilir
468

. 

  b- Kabahat, Suç Kavramı ve Farklılıkları 

 Kabahat kavramının sözlükteki karşılığı, uygunsuz hareket, çirkin, yakışıksız 

davranış, kusur töhmet olarak ifade edilmektedir
469

.  

 Hukuk doktrininde ise çeşitli tanımlarına yer verilen kabahat kavramı; Alman 

Hukuk doktrininde, GOLDSCHIMIDT tarafından, “vatandaşın toplumun bir üyesi, 

idarenin bir tarafı olması dolayısıyla yapması gereken bir vecibeyi ifa etmemesi”
470

, 

Türk Hukuk doktrininde ise, örneğin GÖLCÜKLÜ tarafından, cezai yaptırım ile 

                                                 
468 MAHMUTOĞLU, F., S., T.C İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tarafından 

Düzenlenen İdari Ceza Hukuku Sempozyumu, “Suç-Kabahat Ayrımı-İdari Ceza Hukuku’nun 

Temelleri”, s. 30. 

469 Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük, 10. Baskı, TDK, Ankara 2009, s. 1017.   

470 GOLDSCHMITD, J., Verwaltungsrafrecht, Berlin 1902, s. 550, 582. (Nakleden: ZANOBİNİ, G., 

(Çev: GÜNAL Y.) “İdari Ceza Hukukunda Kıstas Meselesi”, s. 306. 
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teminat altına alınmış idari emir veya yasağı ve esas itibariyle idari ceza kuralını ihlal 

eden fiil olarak tanımlanmıştır
471

.  

 765 sayılı mülga TCK’da kabahatler, Ceza Kanunu kapsamında bir suç olarak 

düzenlenmişken, 5237 sayılı yeni TCK’da, kabahatler düzenlenmemiş ve bunlar 

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nda düzenlenmiştir.    

 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun
472

 tanım başlıklı ikinci maddesinde ise, 

kabahat: “(k)anunun, karşılığında idari yaptırım uygulanmasını öngördüğü haksızlık” 

olarak tanımlanmıştır.   

 Kabahat kavramının da, hukuka aykırılık ve hukuk düzenine yönelik bir ihlal 

içermesi nedeniyle, esasında nitelik olarak ceza hukukunun toplumsal düzeni ihlal 

eden anti sosyal davranış olarak kınadığı, suçla paralellik arz eder. Ancak gerek 

nicelik olarak, gerekse amaçsal ve usule yönelik noktalarda suçtan ayrılmaktadır
473

.   

 Kabahatler Kanunu ile TCK karşılaştırıldığında, kabahatler ile suçlar arasında 

teknik bir takım farklılıklar ortaya çıkmaktadır
474

: 

- Kabahatler Kanunu’nun 9. maddesinde; kabahatlerin, kanunda açıkça 

hüküm bulunmayan hallerde, hem kasten hem de taksirle işlenebileceği 

belirtilmektedir. Buna karşın, suçlar açısından aksi bir düzenleme 

                                                 
471 GÖLCÜKLÜ, F., “ ‘İdari Ceza Hukuku’ ve Anlamı; İdarenin Cezai Müeyyide Tatbiki”, s. 117.  

472 RG: 31.03.2005, 25772 (1. Mükerrer). 

473 ERDEM, T., Vergisel Kabahatler, Beta Yay., İstanbul 2010, s. 3.  

474 ÖZTÜRK, B., “Kabahatler Kanunu’nun Genel Esasları”, T.C İstanbul Kültür Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Tarafından Düzenlenen İdari Ceza Hukuku Sempozyumu, “Kabahatler 

Kanunu’nun Genel Esasları”, s. 126. 
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mevcuttur.  TCK’nın 22. maddesinde, “Taksirle işlenen fiiller, Kanunun 

açıkça belirttiği hallerde cezalandırılır” denilmek suretiyle suçlarda asıl 

olanın kast, istisnai olarak, kanunda düzenlenmek şartıyla, taksirin mevcut 

olabileceği ifade edilmektedir. 

- Suça teşebbüs cezayı gerektirirken(TCK Md: 35), kabahatlere teşebbüs 

kural olarak cezalandırılmaz(KabK Md: 13). 

- Suç karşılığında uygulanacak yaptırımlar, TCK’da hapis ve adli para 

cezaları olarak belirlenmişken(TCK Md: 45), kabahatler karşılığında 

uygulanacak yaptırımlar: İdari yaptırımlar, idari para cezası ve idari 

tedbirlerdir(KabK Md: 13). Adli ve idari para cezaları, adli para cezasının 

ödenmemesi durumunda, bunun hapis cezasına çevirme  olanağının 

bulunması bakımından farklılık arz eder. 

- Suç karşılığında verilecek ceza, ceza yargılaması sonucunda mahkemece 

verilebilirken, kabahat karşılığında verilecek olan idari yaptırım bizzat 

idare tarafından verilebilecektir(KabK Md: 22). 

- Nihayet, inceleme konumuzla ilgili olarak,  Kabahatler Kanunu’nun 4. 

maddesinde, “ (1)Hangi fiillerin kabahat oluşturduğu, kanunda açıkça 

tanımlanabileceği gibi; kanunun kapsam ve koşulları bakımından 

belirlediği çerçeve hükmün içeriği, idarenin genel ve düzenleyici 

işlemleriyle de doldurulabilir. (2) Kabahatler karşılığı olan yaptırımların 

türü, süresi ve miktarı ancak kanunla belirlenir” denilerek TCK’nın 

“Suçta ve Cezada Kanunilik” başlıklı ikinci maddesinden farklı bir 

düzenlemeye gidilmiştir. Böylece yasa koyucu, idari yaptırımlar açısından 
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değil;  ama kabahatler açısından kanunilik ilkesinden vazgeçilebileceğini 

belirtmiştir. 

Kabahatler Kanunu’nun 4. maddesinin Anayasa’ya uygun olup olmadığı ve 

böylece kabahatler açısından kanunilik ilkesinin geçerli olup olmadığı, karşıt 

görüşler çerçevesinde aşağıda incelenecektir. 

 c- İdari Yaptırım, Ceza Kavramı ve Farklılıkları 

 İdari yaptırımlar, “yasaların açıkça yetki verdiği veya yasaklamadığı 

durumlarda, araya yargısal bir karar girmeden, idarenin doğrudan doğruya, bir işlemi 

ile ve idare hukukuna özgü usullerle vermiş olduğu cezalar”
475

dır.   

 Başka bir ifadeyle kabahatin ortaya çıkması halinde, idari düzenin işleyişinin 

bozulmaması veyahut bozulan bu düzenin yeniden kurulması için, idari düzeni 

bozucu eylemlere (kabahatlere), yargı kararı olmadan idarece uygulanan yaptırımlara 

idari yaptırım denilmektedir
476

. 

 Yine Anayasa Mahkemesi bir kararında, idari yaptırımı, “İdarenin, bir yargı 

kararına gerek olmaksızın yasaların açıkça verdiği bir yetkiye dayanarak idare 

hukukuna özgü yöntemlerle, doğrudan doğruya bir işlemi ile uyguladığı yaptırımlarla 

verdiği cezalar
477

” olarak tanımlamaktadır.  

 Uyuşmazlık Mahkemesi ise, idari yaptırımları, “uygulama alanı itibariyle, 

idarenin kamu düzeninin sağlanması ve korunması görev ve yükümlülüğünün yerine 

                                                 
475 ÖZAY, İ., H., İdari Yaptırımlar Kuramsal Bir Deneme, s. 35. 

476 OĞURLU, Y., İdari Yaptırımlar Karşısında Yargısal Korunma İdari Ceza Hukuku ve İdari 

Cezalara Karşı Başvuru Yolları, Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 2. Baskı, Seçkin Yay., Ankara 

2001, s. 29.  

477 AYM, 23.10.1996, E., 1996/48, K. 1996/41,  AMKD , S: 33, C: I, Y:1998, s. 181 vd.  
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getirilmesi amacına yönelik bir hukuki müeyyide niteliğini taşımakta olup; idari ceza 

uygulaması, konusu olan suçun niteliği, uygulayan merci ve uygulanan usul ile 

hukuki sonuçları itibariyle adli ceza uygulamasından farklılık göstermekte ve hukuki 

müeyyideler, esasen gerçek anlamda bir ceza sayılmamaktadırlar”
478

 şeklindeki 

ifadelerle ceza müeyyidesi arasındaki farkları işaret ederek tanımlamaktadır. 

 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 16. maddesinde, Kabahatler karşılığında 

uygulanacak olan yaptırım olarak tanımlanan idari yaptırımın, anılan maddede, idari 

para cezası ve idari tedbirlerden oluştuğu ifade edilmektedir.   

 İdarenin yaptırıma başvurması, kendi faaliyet ve fonksiyonuyla ilgili emir 

veya yasaklara uygun hareketi sağlama arzusunun bir sonucudur
479

.   

 İdari yaptırımların temel unsurları; belirli bir şahsı hedef tutması, 

cezalandırıcı karaktere sahip olması,  yargı müdahalesi olmadan re’sen tatbik 

edilebilmesi olarak sayılabilir. Bu unsurlardan en önemlisi ve idari yaptırımları cezai 

yaptırımlardan ayıran temel unsur, yaptırımın mahkeme kararı olmadan bizzat 

idarece uygulanabilmesidir. Esasen idari yaptırımın tüm mahzur ve tehlikesi de bu 

                                                 
478 UMK, 08.05.1998,  1998/10 E., 1998/12 K. (Kazancı Bilişim Yayınları İçtihat Bankası). UMK’nın 

yine başka bir kararında da, idari yaptırım, “İdari ceza, uygulama alanı ile, idarenin kamu düzeninin 

sağlanması ve korunması görev ve yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacına yönelik bir 

müeyyidedir ve bu müeyyide teknik anlamda idareye tanınan sübjektif bir hak teşkil eder. Bu tanım, 

esas ve şekil bakımından, idari cezayı hukuki müeyyideden ve adli cezadan ayırabilmektedir. Hukuki 

müeyyideler esasen   gerçek anlamda bir ceza sayılmamaktadırlar…İdare, idari cezayı kendi organları 

eliyle kararlaştırır ve uygular…uygulanması idari organlara bırakılan cezalar, adli değil, idari 

cezalardır. Kanunun öngördüğü bir ceza idarenin bir organı eliyle uygulanabiliyorsa bu genel Ceza 

Hukukunun değil, İdare Hukukunun bir müeyyidesidir. Cezanın sadece bu niteliğe sahip olması idari 

ceza sayılması için yeterlidir” şeklinde tanımlanmaktadır. UMK, 11.07.1988, 1988/1 E., 1988/1 K.,( 

RG: 13.10.1988, 19958).    

479 GÖLCÜKLÜ, F., “ ‘İdari Ceza Hukuku’ ve Anlamı; İdarenin Cezai Müeyyide Tatbiki”, s. 117.  



157 

 

özeliğinden doğmaktadır.  Nitekim idare, yargının aksine, tarafsızlık ve bağımsızlık 

teminatına sahip değildir. Çünkü idare bir taraftır. İdari yaptırımı uygularken, söz 

konusu fiilin hem davacısı hem de yargıcı konumundadır
480

. 

 İdari yaptırımların, cezalara karşın bizzat idarece uygulanmasının bir takım 

nedenleri bulunmaktadır. Bunlar, şu şekilde sıralanabilir:
481

 

 -  Depenalizasyon akımı çerçevesinde, esasen suç olarak muhafaza edilmesi 

gerekli olmayan fiillerin, ceza muhakemesi usulü kurallarına göre yargılanmaları, 

yargı organlarını önemli ölçüde meşgul ettiği düşünülmektedir
482

. Kabahatlere 

verilecek cezanın idari yaptırım olarak belirlenmesi sonucunda, iş yükleri oldukça 

yüksek olan ceza mahkemelerin, iş hacimlerinin hafifletilmesi ve böylece 

kabahatlere nazaran daha mühim olan suç fiillerinin yargılanmasında yeterli ve 

gerekli zaman, yargı mercilerine tanınabilir. Dolayısıyla ceza yargılamasında davalar 

daha kısa sürede ve gerekli tahkikat yapılarak çözülebilmektedir
483

. 

 -  Kabahatler ile suçların aynı usul içinde muhakeme edilmesi, kabahati 

işleyen kişi üzerinde yıkıcı etkisi olacaktır. Ayrıca kabahati işleyen kişinin suç 

                                                 
480 GÖLCÜKLÜ, F., “ ‘İdari Ceza Hukuku’ ve Anlamı; İdarenin Cezai Müeyyide Tatbiki”, s. 136.  

481 DONAY, S., “İdarenin Ceza Verme Yetkisi Konusunda Anayasa Mahkemesinin Bir Kararı 

Üzerine Düşünceleri”, İÜHFM, C: XXXVIII, S: 1-4, Y: 1972, s. 423-424. 

482 DÖNMEZER, S., “Ceza Adaletinde Reform İlkeleri” adlı ve Ceza Adalet Reformunun İlkeleri 

Sempozyumuna sunulan rapor, s. 20. (Nak: DONAY, S., “İdarenin Ceza Verme Yetkisi Konusunda 

Anayasa Mahkemesinin Bir Kararı Üzerine Düşünceleri”,  s. 423.) 

483 DONAY, S., “İdarenin Ceza Verme Yetkisi Konusunda Anayasa Mahkemesinin Bir Kararı 

Üzerine Düşünceleri”,  s. 424.  
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işleyen kişilerle birlikte yargılanması, o kişinin toplum karşısında itibarını 

zedeleyecektir
484

. 

- Tüm fiillerin suç haline getirilmesi, cezadan beklenen amaçlarının elde 

edilmesine de engel olacaktır. Gerçekten cezanın başlıca amacının önleme olduğu 

düşünülünce, niteliksel ve niceliksel ayrıma gidilmeksizin bütün fiillerin suç haline 

getirilmesi, ceza yaptırımının korkutucu etkisini kaybettirecektir
485

. 

İdari yaptırımın, cezadan temel farklılığı olan re’sen uygulamanın sebepleri 

bu şekilde sıralandıktan sonra, idari yaptırımlar ile cezalar arasındaki farkları ve 

benzerlikleri, Yüksek Mahkemelerin kararları ve doktrindeki görüşler çerçevesinde 

incelemek gerekir. Nitekim hukuksal niteliği ve amaçları doğrultusunda, bulunacak 

paralellikler veya farklılıklar, inceleme konumuz olan idarenin düzenleme yetkisinin 

sınırları bakımından, geçerli olan yasallık ilkesinin, idari yaptırımlar karşısında da 

geçerli olup olmayacağı sorusu cevaplanabilecektir. 

Konu açısından kabahatler ile suçlar arasında hukuka aykırılık noktasında, 

herhangi bir fark bulunmamaktadır
486

. Her ikisinde de, hukuka aykırı bir fiil mevcut 

olup, her ikisi de cezalandırıcı niteliktedir
487

. 

                                                 
484 DONAY, S., “İdarenin Ceza Verme Yetkisi Konusunda Anayasa Mahkemesinin Bir Kararı 

Üzerine Düşünceleri”,  s. 424. 

485 DONAY, S., “İdarenin Ceza Verme Yetkisi Konusunda Anayasa Mahkemesinin Bir Kararı 

Üzerine Düşünceleri”,  s. 424. 

486 OĞURLU, Y., İdari Yaptırımlar Karşısında Yargısal Korunma İdari Ceza Hukuku ve İdari 

Cezalara Karşı Başvuru Yolları,  s. 42.  

487 GÖLCÜKLÜ, F., “ ‘İdari Ceza Hukuku’ ve Anlamı; İdarenin Cezai Müeyyide Tatbiki”, s. 131-

132. 
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İdari yaptırım sonucunu doğuran eylem de, suç gibi, sosyal düzeni ihlal 

etmekte ve düzen karşıtı bir tehlike ortaya çıkarmaktadır. Zira kabahatle, sosyal 

gereklerin dikkate alınmaması sonucunda ortaya çıkan sosyal şiddet ve sonuçta 

hukuken korunan varlıkların dolaylı da olsa ihlal edilerek hak ve menfaatler zarar 

görür. Kabahatlerdeki bu zarar spesifik bir sosyal zarardır. Elbette, suçların 

kabahatlere göre daha ağır yaptırımlar gerektirmeleri hukuken korunan bu varlıkların 

doğrudan veya dolaylı zarar görmeleriyle ilgilidir.  Ancak her iki yaptırım türü de, 

sosyal düzeni korumayı amaçlamaktadır
488

.  

İdari yaptırımlar ile ceza yaptırımları arasında, yaptırımın türü ve ağırlığı 

açısından farklılık bulunmaktadır. İdari yaptırımlar, her şeyden önce idari 

işlemlerdir. Yapısal açıdan ceza yaptırımından farklıdır
489

. İdari yaptırımlar, ceza 

usul hukuku kurallarına riayet edilmeksizin bizzat idare tarafından 

uygulanmaktadırlar
490

. 

Ceza yaptırımları toplum düzenini bozan ve vahim nitelikteki ihlallerin 

karşılığını teşkil etmesine karşın, idari yaptırımlar genellikle önleyici nitelikte olup, 

daha önemsiz ihlalleri yaptırım altına almaktadır
491

. Ancak, idari yaptırımlar teknik 

anlamda ceza olarak nitelendirilmemelerine karşın, cezalandırıcılık niteliği de 

                                                 
488 OĞURLU, Y., İdari Yaptırımlar Karşısında Yargısal Korunma İdari Ceza Hukuku ve İdari 

Cezalara Karşı Başvuru Yolları,  s. 43.  

489 OĞURLU, Y., İdari Yaptırımlar Karşısında Yargısal Korunma İdari Ceza Hukuku ve İdari 

Cezalara Karşı Başvuru Yolları,  s. 43. 

490 DONAY, S., “İdarenin Ceza Verme Yetkisi Konusunda Anayasa Mahkemesinin Bir Kararı 

Üzerine Düşünceleri”,  s. 425. 

491 DONAY, S., “İdarenin Ceza Verme Yetkisi Konusunda Anayasa Mahkemesinin Bir Kararı 

Üzerine Düşünceleri”,  s. 425. 



160 

 

taşırlar. Dolayısıyla her iki yaptırım türü de, hukuka aykırı ve kınanan davranışları 

önlemeye yöneliktir
492

. 

 Buna karşın, idare, her tülü yaptırımı uygulama yetisine sahip değildir. 

Nitekim idare, kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğuran bir yaptırım 

uygulanmasına karar veremez. Bu bir ceza yaptırımıdır ve böyle bir ceza yaptırımı 

ise ancak bağımsız mahkemelerce verilebilir
493

. Nitekim 1982 Anayasası'nın “Kişi 

Hürriyeti ve Güvenliği”ni düzenleyen 19. maddesi ve “Suç ve Cezalara İlişkin 

Esaslar”ı düzenleyen 38. maddesi idarenin kişi hürriyetini kısıtlayacak bir müeyyide 

uygulamasına engeldir.   

İdari yaptırımların iki temel özelliği vardır. Bunlardan biri, idari yaptırımın 

kamu gücü kullanılarak bir idari makam tarafından tek taraflı verilmesi, diğeri ise 

yasalara ve yasalara dayanılarak çıkartılan idari düzenlemelere aykırılık oluşturan 

fiillerin cezalandırılmasıdır
494

. 

İdari yaptırımların, idari işlem vasfı taşımaları nedeniyle, hukuka uygunluk 

karinesinden yararlanmaları mümkünken, bu yaptırımın muhatabı olan kimselerin, 

                                                 
492 OĞURLU, Y., İdari Yaptırımlar Karşısında Yargısal Korunma İdari Ceza Hukuku ve İdari 

Cezalara Karşı Başvuru Yolları,  s. 43. 

493OĞURLU, Y., İdari Yaptırımlar Karşısında Yargısal Korunma İdari Ceza Hukuku ve İdari 

Cezalara Karşı Başvuru Yolları,  s. 44.  

494 SANCAKDAR, O., “İdari Cezaların Yaptırımlar Teorisindeki Yeri ve Türk Hukuku’ndaki 

Anayasal Temelleri”, T.C İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tarafından Düzenlenen 

İdari Ceza Hukuku Sempozyumu,  s. 61, TAN, T., “İdari Yaptırımlar ve Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi’ndeki Güvenceler”, Hukuk Kurultayı  2004. Ankara Barosu Yay./İnsan Hakları 2, s. 

310-311. 
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ceza hukukunda geçerli olan masumiyet karinesinden yararlanmaları mümkün 

değildir.  

Özetle, idari yaptırım ile ceza yaptırımını ayıran temel farkların, idari 

yaptırımın idarece, kendine özgü idare hukuku usul ve araçları ile uygulanması 

(organik-şekli fark), yaptırımın türü, ağırlığı, niteliği ve sonuçları nedeniyle ortaya 

çıktığı görülmektedir. Ancak her iki yaptırım türü de, cezalandırıcılık niteliği 

taşımaktadır. Her iki yaptırım türü de, hukuka aykırı ve kınanan davranışları önleme 

amacındadır
495

. 

 2- İdari Ceza Hukukunda, Kanunilik İlkesi Hakkında Görüşler 

 Doktrinde ve yargı kararlarında, suç ve cezalara ilişkin amir hükümler getiren 

1982 Anayasası’nın 38. maddesinin, kabahatler ve idari cezalar bakımından 

uygulanıp uygulanmayacağı konusunda tartışmalar mevcuttur
496

. Anayasa’da yer 

verilen suç ve ceza kavramlarının kabahat ve idari cezaları da kapsar bir şekilde 

geniş yorumlanıp yorumlanmayacağı ve böylece bu düzenlemelerde belirlenen 

esasların kabahat ve idari yaptırımlar bakımından da geçerli olup olmadığı 

tartışılmaktadır
497

.   

                                                 
495 OĞURLU, Y., İdari Yaptırımlar Karşısında Yargısal Korunma İdari Ceza Hukuku ve İdari 

Cezalara Karşı Başvuru Yolları,  s. 43, 51 vd.  

496 SANCAKDAR, O., “İdari Cezaların Yaptırımlar Teorisindeki Yeri ve Türk Hukuku’ndaki 

Anayasal Temelleri”, T.C İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tarafından Düzenlenen 

İdari Ceza Hukuku Sempozyumu, s. 62. 

497 BAŞARAN YAVAŞLAR, F., “İdari Nitelikli Vergi Suç ve Cezaları”, Danıştay ve İdari Yargı 

Günü 138. Yıl 11-12 Mayıs 2006 Sempozyumu, Danıştay Tasnif ve Yayın Bürosu Yay., No: 76, s. 

133.  
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 Bu meyanda tartışmalar, idari suçlar, kabahatlerde, Anayasa’nın 38. 

maddesinde ifadesini bulan kanunilik ilkesinin geçerli olup olmadığı konusunda da 

bulunmaktadır. 

 Yukarıda suçlar açısından, iki görüşün mevcut olduğu belirtildi. Birinci 

görüşte, kanun suç sayılan fiili açıkça göstermeli ve müeyyideyi tespit etmelidir. 

İkinci görüşte ise, kanun suç teşkil eden fiil tam ceza normlarındaki gibi açıkça 

göstermeyip, bunun tavsifini yasama organından başka bir mercie (idareye) 

bırakabilir; ancak suçun müeyyidesini kesinlikle yasada belirtmelidir
498

. 

5326 sayılı Kabahatler Kanununun
499

 “Kanunilik ilkesi” başlıklı 4. 

maddesinde: “(1) Hangi fiillerin kabahat oluşturduğu, kanunda açıkça 

tanımlanabileceği gibi; kanunun kapsam ve koşulları bakımından belirlediği çerçeve 

hükmün içeriği, idarenin genel ve düzenleyici işlemleriyle de doldurulabilir. 

 (2) Kabahat karşılığı olan yaptırımların türü, süresi ve miktarı, ancak kanunla 

belirlenebilir” denilmektedir. 

 Görüldüğü üzere, mevzuatımızda, idari yaptırımların türü, süresi ve miktarı 

konusunda, kanunilik ilkesi tam olarak benimsenmiş; ancak kabahatler açısından ise 

yasanın belirlediği çerçeve hükmün (kapsam ve koşullar yasada belirtilecek) içeriğini 

doldurma yetkisi, idarenin ihdas edeceği düzenleyici işlemlere bırakılmış ve böylece 

suçta kanunilik ilkesi kabahatler bakımından esnetilmiştir.  

Yasal mevzuat, genel doktrinin görüşü ve süregelen içtihatlara göre, idari 

yaptırımlar hakkında, kanunilik ilkesinin geçerli olup olmadığı konusunda, herhangi 

                                                 
498 GÖLCÜKLÜ, F., “ ‘İdari Ceza Hukuku’ ve Anlamı; İdarenin Cezai Müeyyide Tatbiki”, s. 121.  

499 RG: 31.03.2005, 25772. 
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bir ihtilaf bulunmamaktadır. Bu nedenle çalışmamızın bu bölümünde konu, idari 

yaptırımlardan ziyade, kabahatler açısından ele alınacaktır
500

.  

 Aslında söz konusu bu düzenlemeden önce de, yasallık ilkesinin idari ceza 

hukukunda, ceza hukukunda olduğu gibi, katı bir biçimde uygulanmadığı bir 

gerçektir
501

. Özellikle de, idari yaptırım uygulanan kabahatin tanımı konusunda, ceza 

hukukuna göre bir esneklik getirilmekte, kabahat fiilinin belirlemesi, düzenleyici 

işlemlere bırakılabilmektedir
502

.  

 Nitekim böyle bir düzenleme ihdas edilmeden önce de, ulusal idare 

pratiğimizde, mütemadiyen kabahat ihdas edilmekteydi. Bilhassa Maliye Bakanlığı, 

sürekli düzenlemiş olduğu genel tebliğler vasıtasıyla kabahat fiillerini kendiliğinden 

oluşturmaktadır
503

.   

 İşte burada inceleme konumuz, söz konusu bu uygulamaların ve Kabahatler 

Kanunu’nun anılan maddesinin Anayasa’nın 38. maddesine uygun olup olmadığı; 

anılan görüş ayrılığının idari ceza hukukunda, yani kabahat- idari yaptırımlardaki 

yansımasının ne şekilde olduğu ve daha özele indirgendiğinde, vergi kabahatleri 

açısından konunun özellik arz edip etmediğidir.  

                                                 
500 Ancak kimi istisnai görüş, uygulama ve yargı kararları da mevcuttur. Bunlara aşağıda örnekler 

bölümünde yeri geldikçe değinilecektir. 

501 “Daha düne kadar  böyle bir madde yokken bile, bizim idaremiz sürekli suç yaratmadı mı? Hem de 

nasıl  yarattı genelgelerle, Maliye Bakanlığı sürekli bu işleri yapar, alışkanlık haline getirmiştir.” 

TAN, T., “İdari Yaptırımlar ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ndeki Güvenceler”, s. 318.     

502 PAULIAT, H., “Le pouvoir de sanction des autorités administratives indépendantes”, “Bağımsız 

İdari Otoritelerin Yaptırım Yetkisi” Les autorités administratives indépendantes, Bağımsız İdari 

Otoriteler, Alkım Yayını, İstanbul, 1998, s. 141(Nak: TAN, T., “İdari Yaptırımlar ve Avrupa İnsan 

Hakları Sözleşmesi’ndeki Güvenceler”, s. 318.) .   

503 ÖZTÜRK, B., T.C İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tarafından Düzenlenen 

İdari Ceza Hukuku Sempozyumu, “Tartışmalar”, s. 200. 
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a- Vergi Kabahatlerinde Kanunilik İlkesinin Geçerli Olmaması veya Ceza 

Hukukundaki Gibi Katı Uygulanmamasına İlişkin Görüş 

Suç fiilinin yasada belirtilmesini zorunlu kılan suçta yasallık ilkesi, 

kabahatler ve idari yaptırımlar alanında, ceza hukukundaki kadar kesin çizgilerle 

belirlenmemiş ve belirlenmesinde de zorunluluk olmayan bir ilke niteliğindedir
504

. 

Yürütmenin, yasamaya nazaran daha hızlı bir şekilde karar alması, yasamanın 

bir kısım yetkilerinin yürütme ya da idareye devredilmesini zorunlu kılmıştır
505

. Bu 

bağlamda, siyasal, ekonomik, teknik ve sosyal faktörlerle, yasama karşısında 

idarenin ülkemizde ve dünyada güçlendiği bir gerçektir
506

. Bunun sonucu olarak, 

hukuk devletinin gereklerine aykırı olmayacak şekilde, bunun yanında olabildiğince 

günün gelişmelerini karşılayabilecek ve idareyi etkin hale sokabilecek yetkilerin 

idareye tanınması olağan karşılanmalıdır. Bu itibarla, idareye idari yaptırımlar 

alanında, idari ihlalleri belirleme yetkisi verilmesi mümkündür
507

. 

 Bu bağlamda, tartışma, mali ve idari nitelikteki kabahatler ve idari 

yaptırımlar ile suç ve cezalar arasındaki bir takım mahiyet farklılıklarından 

doğmaktadır
508

. Söz konusu ilkenin kabahatlerde uygulanmaması gerektiğini ileri 

                                                 
504 ÖZAY, İ., H., İdari Yaptırımlar Kuramsal Bir Deneme, s. 60. 

505 ÖZAY, İ., H., İdari Yaptırımlar Kuramsal Bir Deneme, s. 88.  

506 OYTAN, M., “Fransa, Almanya ve Türkiye’de Yasama Yetkisinin Devredilmesi ve Yürütme 

Organının Kanun Hükmünde Kararname Çıkarma Yetkisi”, s. 545.   

507 OĞURLU, Y., İdari Yaptırımlar Karşısında Yargısal Korunma İdari Ceza Hukuku ve İdari 

Cezalara Karşı Başvuru Yolları,  s. 71.  

508 Vergi suç ve cezalarının nitelikleri ve diğer suç ve cezalardan farkları için bkz: ERMAN, S., Vergi 

Suçları, s. 4-9., WALINE, M., (Çev. YAĞMURLU, T.) Nature juridique des penalités fiscal Revue 

de Science et de légilation fianciéres  p. 14-24., “Vergi Cezalarının Hukuki Niteliği”,  DD. Y:8, S:28-

29, ,s. 76-81. ÇAĞAN, N., “ Türk Hukukunda Vergi Cezalarının Affı ” AÜHFD, C: 29, Y: 1972, S: 

1-2, s. 112-114.  
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süren görüşlerin en temel argümanı, mali ve idari nitelikteki kabahatlerin birer idari 

kabahat (disiplin suçu) ve bu suçlara uygulanan müeyyidelerin ise idari yaptırım 

niteliğinde olması sebebiyle, ceza hukukundaki bir kısım temel prensiplerin daha 

yumuşak uygulanacağı ve bir takım ilkelerin ise geçerli olmayacağı şeklindedir
509

. 

Örneğin FEYZİOĞLU, 16.07.2004 tarih ve 5228 sayılı Yasa’nın
510

 60/1-c 

maddesiyle yürürlükten kaldırılıncaya değin, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 

mükerrer 354. maddesinde düzenlen işyeri kapatma cezasını
511

 incelediği bir 

çalışmasında, idari suç ve cezalarda, idare ve vergi hukukunun kendilerine has 

özellikleri ve gerekleri nedeniyle, Anayasa’nın 38. maddesinde ifadesini bulan 

kanunilik ilkesine bu tür suç ve cezalarda (kabahatlerde) uyulmasının mutlak bir 

zorunluluk olmadığını; ancak ilkenin idari suç ve cezaların düzenlenmesinde yol 

gösterici özelliğe sahip olabileceğini; zira Anayasa’nın 38/3. maddesi hükmü ile idari 

suç ve cezaların değil, hürriyeti bağlayıcı suç ve cezaların kastedildiğini ifade 

etmektedir
512

. 

GÖLCÜKLÜ’ye göre ise, kanuni bir müsaadeye dayanarak şu veya bu emri 

veren idarenin yaptığı şey kanun koyucu yerine geçerek kabahat (suç) fiilini ihdas 

etmek değil, esasen daha önce ihdas edilmiş bulunan bu kabahat (suç) fiilinin maddi 

                                                 
509 FURTUN, İ., H., Vergi Hukukunda Mahkemelerin Hukuk Yaratma-Kanun Boşluğu 

Doldurma Yetkileri, s. 255-256.   

510 RG: 31.07.2004, 25539. 

511 İşyeri kapatma cezası, belge düzenine uyulmaması durumunun, yetkililerce bir takvim yılı 

içerisinde üç defa tespit edilmesi ve bu kapatma cezasının uygulanacağı konusunda mükellefin 

hatırlatılmış olması şartlarıyla uygulanan bir idari yaptırımdı. Zira işyeri kapatma cezası idari bir 

kararla uygulanır ve uyuşmazlık halinde vergi mahkemeleri görevliydi. FEYZİOĞLU, M., “İşyeri 

Kapatma Cezası ve Anayasa Karşısındaki Konumu”, TBBD, Y: 1993, S: 1, s. 6.     

512 FEYZİOĞLU, M., “İşyeri Kapatma Cezası ve Anayasa Karşısındaki Konumu”, s. 15-16. 
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unsurunu açık bir şekilde belirtmek, çerçevesini doldurmaktır. Dolayısıyla 

yürütmenin bu alandaki yetkisi, yasamanın devri niteliğinde değildir. İdare kendisine 

tanınan yetki sınırları içinde bir eylemi kabahat olarak belirlemesi, yasallık ilkesine 

aykırı görülmemelidir
513

. 

OĞURLU, kabahat fiilinin yasadan alınan yetki ve Anayasa’da belirlenen 

sınırlar içinde kalmak kaydıyla idarece belirlenmesinin kanunilik ilkesine aykırı 

olmadığını, bilakis bunun gerekli olduğunu ifade etmektedir. İdarenin bu yetkisinin, 

yasadaki çerçeve, temel hak ve özgürlüklerle sınırlandırıldığını eklemektedir
514

.  

Bu savın pozitif hukukumuzdaki dayanağı ise Kabahatler Kanunu’nun 

“Kanunilik ilkesi” başlıklı 4. maddesi ile getirilmiştir. Açık ceza normu niteliği 

taşıyan söz konusu hükümde, “Hangi fiillerin kabahat oluşturduğu, kanunda açıkça 

tanımlanabileceği gibi; kanunun kapsam ve koşulları bakımından belirlediği çerçeve 

hükmün içeriği, idarenin genel ve düzenleyici işlemleriyle de doldurulabilir” 

denilmektedir. 

Ayrıca, kabahatlerin suç olmaktan çıkarılarak Kabahatler Kanunu’nda 

düzenlenmesi ve suçlardan farklı olarak bir kısım kurallar ihdas edilmesi, 

kabahatlerin anayasal temellerinde de değişiklik olduğu savının ileri sürülmesine 

sebep olmuştur. Bu görüşe göre, cezalandırma politikalarında gelişmeler ışığında, 

yeni Türk Ceza Kanunu’nda kabahatler suç olmaktan çıkarılmış ve kabahatler genel 

kanun niteliğinde olan Kabahatler Kanunu’nda düzenlenmiştir. Dolayısıyla 

                                                 
513 GÖLCÜKLÜ, F., “ ‘İdari Ceza Hukuku’ ve Anlamı; İdarenin Cezai Müeyyide Tatbiki”, s. 123-

125. 

514 OĞURLU, Y., İdari Yaptırımlar Karşısında Yargısal Korunma İdari Ceza Hukuku ve İdari 

Cezalara Karşı Başvuru Yolları,  s. 70-79.  
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kabahatler açısından konu, Anayasa’nın 38. maddesi dışında kalması nedeniyle, 

anayasal temelinde de değişiklik olmuştur. Daha açık bir anlatımla, Anayasa’nın 38. 

maddesinde, suç ve cezaların kanuniliği ilkesinden bahsedilmekte, kabahatler bu 

anayasal kural içinde yer almamaktadır
515

. 

GÖZÜBÜYÜK ve TAN’a göre de, yasallık ilkesinin idari yaptırımlar 

konusunda, ceza hukukunda olduğu gibi, katı biçimde uygulanmadığı veya 

uygulanamayacağı bir gerçektir. Söz konusu bu ilke, idari yaptırımlar konusunda 

ancak yumuşatılarak uygulanabilir. Öte yandan, idari yaptırım uygulanan kabahat 

fiilinin tanımı konusunda da, ceza hukukuna göre bir esneklik getirilmesi zorunludur. 

Yasadan alınan yetki çerçevesinde, idarenin düzenleyici işlemleri vasıtasıyla, 

yaptırım uygulanacak kabahatin (ihlalin-infraction) tanımlanması mümkündür
516

. 

Kanunilik ilkesinin zorunlu bir sonucu olarak idarenin düzenleyici işlemleri 

ile suç ihdas etmesi mümkün olmamakla birlikte, hangi eylemlerin kabahat 

oluşturduğu kanunda açıkça tanımlanabileceği gibi, bu vazife idareye de, düzenleyici 

işlemleri vasıtasıyla bırakılabilir. Yani idari yaptırımlar açısından istisnasız geçerli 

olan bu ilke, kabahat fiilini belirleme konusunda katı olarak uygulanmamalıdır. İdari 

ceza hukukunda da, kanunilik ilkesi gerekli olmakla birlikte, ceza hukukundaki gibi 

katı uygulanmaması gerektiği savunulmaktadır. Nitekim idarenin, gerek belli bir 

olayı kabahat olarak nitelendirme, gerekse uygulanacak cezanın takdirinde, geniş 

takdir yetkisi bulunmaktadır
517

.   

                                                 
515 TAŞDELEN, A., Vergi Usul Kanunu Yönünden Vergi Kabahatleri, Turhan Kitabevi, Ankara 

2010, s. 31. 

516 GÖZÜBÜYÜK, Ş., TAN, T.,  İdare Hukuku, C: 1, s. 761. 

517 SOYASLAN, D., Yürütme Organının Suç ve Ceza Koyma Yetkisi, s. 145. 
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Nitekim 5326 sayılı Kabahatler Kanununun “Kanunilik ilkesi” başlıklı 4. 

maddesinde, hangi fiillerin kabahat oluşturduğu, kanunda açıkça tanımlanabileceği 

gibi; kanunun kapsam ve koşulları bakımından belirlediği çerçeve hükmün 

içeriğinin, idarenin genel ve düzenleyici işlemleriyle de doldurulabileceği ifade 

edilerek, kanunilik ilkesi kabahatler açısından esnetilmiştir.  

Yukarıda, yürütmenin düzenleme yetkisini kullanarak suç ihdas etmesi 

konusunda ileri sürülen gerekçeler, kabahatler için daha da etkin bir şekilde, 

savunulmaktadır. Kabahatlerin yürütme organınca belirlenmesinin, çağdaş devlet 

hayatında, başka suretle bertaraf edilebilmesi mümkün olmayan, mutlak bir ihtiyacın 

karşılığı olduğu iddia edilmektedir
518

. 

Ayrıca yasa ile kabahati belirleme yetkisinin idareye tanınmasının, kanunilik 

ilkesi ile çelişir bir yönünün bulunmadığı iddia edilmekte ve kuramsal olarak bu 

durum, çoğunlukla, idarenin tanzim yetkisinin genişletilmesi
519

 veya delegasyon 

teorileriyle savunulmaktadır
520

.  

                                                 
518 DÖNMEZER, S., ERMAN, S., Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Genel Kısım C: I, s. 148. 

519 DURAN, kanun hükmünde kararnameleri incelediği bir çalışmasında, “Bakanlar kurulu, yetki 

kanununa dayanarak; yürürlükteki kanun hükümlerinden dilediğini kaldırabilseydi, o zaman yasama 

işlevinden söz edilebilirdi…Ancak, Bakanlar Kurulu, bu tür işlemleri ile, yürürlükteki yasal 

hükümlerden yalnızca yetki kanununda kaldıracağı açıkça gösterilen kanun hükümlerini 

değiştirebildiğinden, aslında bu konularda, yasama değil düzenlemede bulunmaktadır…Türk KHK 

mekanizmasında, ne bir yasama yetkisinin yürütme organına devri(delegation), ne de yasal 

maddelerin düzenleme alanına aktarılması(delegalisation; declassement) söz konusudur…Sadece 

yürütme organının düzenleme yetkisi biraz daha genişletilmiş ve serbestleştirilmiş bulunmaktadır. 

DURAN, L., “Kanun Hükmünde Kararname”, AİD, C: 8, S: 2, (Haziran 1975), s. 4-6.  

520 KUZU, B., Anayasa Hukukumuzda Yürütme Organının Düzenleyici İşlem Yapma Yetkisi ve 

Güçlendirilmesi Eğilimi,  s. 60-62., SOYASLAN, D., Yürütme Organının Suç ve Ceza Koyma 

Yetkisi, s. 99-103.. 
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KUZU ve SOYASLAN, suç ve kabahat ihdas etmede asıl yetkili olan yasama 

organının, pratik bir takım zaruretlerle yürütme organının yetkisini genişlettiğini, bu 

durumun ise, suç ve kabahat belirleme de kanunilik ilkesine aykırı olmadığını, 

ilkenin burada dar yorumlanmasının gerektiğini ifade etmektedirler
521

. 

Bu görüşler doğrultusunda, idarenin yasal izne dayanarak ve kanunla maddi 

unsuru açık bir şekilde belirlenen kabahatin çerçevesini doldurmasında, yasallık 

ilkesi ile çelişen bir durum yoktur. Zira bu durum, kanunilik prensibinin katı bir 

şekilde uygulanmasının doğuracağı sakıncaları ortadan kaldırmak bakımından 

öngörülmüş bir çözümdür. Yasama organının gerekli süratle yasaklamayacağı 

kabahat fiillerinin idarece belirlenmesi zorunlu bir ihtiyaçtır
522

.  Ayrıca, Kabahatler 

Kanununun 4. maddesinde, idare lehine getirilen düzenleme, kanunilik ilkesinin bir 

istisnası niteliğinde de olmayıp, sadece kanunilik ilkesi gölgesinde idareye teknik 

konularda belirleme yetkisi verilmesidir
523

.  

Kanunilik ilkesi, idarenin suç ve ceza ihdas etmesine cevaz vermez. Ancak bu 

ilkenin esnetildiği bazı durumlar da mevcuttur. Özellikle, ceza uygulamalarının, 

toplum ve birey üzerindeki etkileri, suçluya, ailesine ve topluma yansımaları, 

cezalandırma maliyetleri ve son olarak ıslah kabiliyetleri açısından değerlendirilmesi 

ile birlikte, katı bir biçimde uygulanan biçimsel kanunilik yerine, cezaların 

bireyselleştirilmesi anlamında son zamanlarda idareye ve yargıya daha geniş takdir 

                                                 
521 KUZU, B., Türk Anayasa Hukukunda Kanun Hükmünde Kararnameler, s. 366. KUZU, B., 

Anayasa Hukukumuzda Yürütme Organının Düzenleyici İşlem Yapma Yetkisi ve 

Güçlendirilmesi Eğilimi,  s. 60-62., SOYASLAN, D., Yürütme Organının Suç ve Ceza Koyma 

Yetkisi, s. 100-101.. 

522 ERDEM, T., Vergisel Kabahatler, s. 54.  

523 ERDEM, T., Vergisel Kabahatler, s. 52.  
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yetkisi tanınmaya başlanmıştır. Bu bağlamda, kabahatler açısından da, kanunilik 

ilkesinin yumuşatıldığı ve idarenin düzenleyici işlemleri ile kabahat çerçevesinin 

içeriğinin doldurulduğunu sıkça özellikle de, vergi kabahatlerinde tanık 

olunmaktadır
524

. 

Kabahat fiillerinin içeriğinin, düzenleyici işlemlerle belirlenmesi, kimi teknik 

konuların yasalarla ayrıntılı bir şekilde düzenlemeye gidilmesindeki zorluk nedeniyle 

zaruridir. Dolayısıyla uygulamada yaşanan zorluklar, yasada kabahatin açıkça 

tanımlanamadığı hallerde kabahatin genel çerçevesinin belirlenmesi ve kabahat 

karşılığında uygulanacak idari yaptırımın yasada belirtilmesi koşuluyla mümkündür. 

Bu bağlamda, idare, düzenleyici işlemlerle, kabahat koyma yetkisini yasal sınırlar 

içinde kullanabilecek, ancak kabahatin karşılığı olan idari yaptırım yasada açıkça 

belirtilecektir
525

.  

Örneğin, bağımsız idari otoritelerin görev ve yetkilerini düzenleyen kimi 

yasalarda, ilgili kurullara, bu konularda karar alabilme ve kabahatlerin içeriğini 

belirleme konusunda yetki tanınması da bağımsız idari otoritelerin görevlerinin ve 

görev yaptıkları alanın gereğidir. Ancak bu tür zorunluluklar, kabahat fiillerin 

belirliliğini engelleyecek nitelikte idari düzenlemelere cevaz veremez. Söz konusu 

kabahatin genel niteliği ve çerçevesi ilgili yasada belirtilmelidir. Ayrıca yasalarda 

belirsizliğin bulunduğu, kabahatler fiillerinin düzenleyici işlemlerle belirlendiği 

                                                 
524 ERDEM, T., Vergisel Kabahatler, s. 134-135.  

525 KARABULUT, M., İdari Yaptırımların Hukuki Rejimi,  s. 139.   
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durumlarda, idari yaptırımın uygulanmasından önce kişi veya kurumun uyarılması 

gerekir
526

.  

Buna karşın, ULUSOY'a göre, özellikle bağımsız idari otoritelerce 

hükmedilen regülatif cezalarda, bu konuda kanunla çizilen çerçevenin son derece 

genel olması da, kanunnilik ilkesi açısından sakınca yaratmaz. Özellikle regülatif 

cezalarda, zaten regülasyon otoritesince verilecek cezanın konusu söz konusu 

otoritenin kanunla belirlenmiş olan regüle ettiği sektördür. Yazar, bu nedenle, bu 

alanlarda idari ceza verilecek fiillerin belirlenmesinde, kanunla ayırıca bir çerçeve 

çizilmesinin bile gerekli olmadığını; zira zaten kanun koyucunun  bağımsız idari 

otoriteleri  belli bir alanda düzenleme ve denetleme yapmakla özel olarak 

görevlendirmiş olduğundan, bunların görev yetki alanı için zaten bir çerçeve 

çizilmiştir
527

 

Başka bir anlatımla yazar, "bağımsız idari otoritelerin görev ve yetkileri belli 

bir alanla veya sektörle sınırlandırıldığından ve ayrıca bunların görev ve yetkileri 

kuruluş kanunlarında çok ayrıntılı ve somut biçimde belirlendiğinden, görev ve 

yetkilerine dair belirlenen bu sınırlar aynı zamanda bunların ceza verebilecekleri 

fiillerin de bir tür çerçevesini oluşturacağından" bunların idari ceza türü, süresi ve 

miktarının sadece kanunla düzenlenmesinin yeterli olduğu görüşündedir
528

.  

Diğer taraftan yazar, idari suç niteliğinde fiillerin belirlenmesi konusundaki 

idari takdir yetkisinin denetiminin idari yargı yerlerince maksimum derecede 

                                                 
526 KARABULUT, M., İdari Yaptırımların Hukuki Rejimi, s. 122, 145.   

527 ULUSOY, A., D., İdari Yaptırımlar, XII Levha Yay., 1. Baskı, İstanbul Kasım 2013, s. 86. 

528 ULUSOY, A., D., İdari Yaptırımlar,  s. 86-87. 
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denetlenmesi ve idari yaptırım türü ve miktarının kanunla belirlenmesi şartıyla, idari 

suçların idarenin düzenleme yetkisi dahilinde olmasının hukuka aykırı olmadığı 

kanaatindedir. Dolayısıyla idari suç olarak öngörülen fiillerin somut olarak idari 

düzenlemelerle belirlenebilmesi ve bu nedenle bu alanda yasallık ilkesinin daha 

esnek uygulanması doğal karşılanabilir. Hatta, idari ceza verilecek her fiilin bizzat 

kanunla belirlenmesi zorunlu kabul edilirse, kazuistik kanunlaştırmanın zorluğu 

nedeniyle, idari ceza verilecek fiilleri belirleyecek kanunların soyut ve genel 

ifadelere yer vermek bir zorunluluk olacağından, böyle bir olgu belirlilik ve 

öngörülebilirlik ilkesi daha çok çatışacağını, Böylece beklenenin aksine, birey 

hakları açısından çok daha güvencesiz bir durumun ortaya çıkacağı belirtmektedir
529

. 

Anayasa Mahkemesinin konuya ilişkin olarak, tarihsel süreç içinde iki görüşü 

de yansıtan farklı kararları mevcuttur. Anayasa Mahkemesinin bir kısım kararlarında 

(nispeten daha eski kararları), ceza hukuku anlamında suç niteliği taşımayan; yani 

kabahat niteliğinde bulunan fiillerin; Anayasa’nın 38. maddesinde ifadesini bulanan 

yasallık ilkesine tabi olmadığını işaret etmektedir.  

Örneğin, 213 sayılı "Vergi Usul Kanunu"nun 11. maddesine 3418 sayılı 

Yasa'nın 30. maddesiyle eklenen fıkranın
530

 Anayasa'nın 38. maddesine aykırılığı 

savıyla iptali için açılan davada Yüksek Mahkeme: “Davacı Mahkeme, Anayasa'nın 

                                                 
529 ULUSOY, A., D., İdari Yaptırımlar,  s. 90-91. 

530 Söz konusu fıkrada,“Maliye ve Gümrük Bakanlığı zirai ürünlerin (işlenmiş olanlar dahil) alım ve 

satımına aracılık eden kuruluşlar ile Ticaret Borsalarını bu mahsullerin satın alınması sırasında 

yapılacak vergi tevkifatından müteselsilen sorumlu tutmaya, sözkonusu ürünlerin satışı dolayısıyla 

yapılacak vergi tevkifatının hangi safhada yapılacağını her bir ürün için ayrı ayrı belirlemeye 

yetkilidir. Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından belirlenen safhadan önceki safhalarda tevkif 

yoluyla alınan vergiler iade edilmez ve süresinde ilgili vergi dairesine yatırılır” hükmüne yer 

verilmiştir. 
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38. maddesinde yer alan suç ve cezalarla ilgili ilkenin vergilendirmeye ilişkin idari 

nitelikteki suç ve cezalar için de geçerli olacağını, dava konusu fıkradaki müteselsil 

sorumluluğun bir tür ceza olduğunu ve bu sorumluluğu belirlemek üzere yapılacak 

idari düzenlemelerin suç oluşturması anlamına geleceğini, bunun da 38. maddesiyle 

aykırılık oluşturacağı savında bulunmaktadır. Anayasa'nın "suç ve cezalara ilişkin 

esaslar" başlıklı 38. maddesiyle, suç ve cezaların yasallığı ve kişiselliği ilkesi 

konulmuştur. Türk Ceza Yasası'nın 1. maddesinde de suç ve cezanın yasayla 

saptanacağı ilkesi yinelenmiştir. Anayasa'nın 38. ve Türk Ceza Yasası'nın 1. 

maddesindeki kanunsuz suç ve ceza olamayacağı ilkesi, suç sayılan eylemlerin 

yasada belirtilmesi ve bu eylemlere verilecek cezanın yasa ile saptanmasını gerekli 

kılar. Vergi hukukunda, vergi suçları ve cezaları; mali ve idari suç ve cezalar, ceza 

hukuku alanında ve anlamındaki suç ve cezalar olarak iki kategoriye ayrılmaktadır. 

Malî ve idari nitelikteki suç ve cezalarda eylem ve yaptırım, idari yöntemlerle 

saptanmaktadır. Vergi idaresince suç olarak saptanan fiiller için yargı kararına gerek 

olmadan, vergi idarelerince ceza verilmektedir. Bu tür suçların yaptırımı, mali ve 

idaridir. Anayasa'nın 38. maddesinin sekizinci fıkrasındaki "idare kişi hürriyetinin 

kısıtlanması sonucunu doğuran bir müeyyide uygulayamaz." kuralından da idarî ve 

malî nitelikteki vergi suç ve cezaları ile maddî ceza hukuku anlamındaki vergi suç ve 

cezalarının birbirinden farklı kurumlar olarak öngörüldüğü anlaşılmaktadır”
531

 

şeklindeki kararıyla konuya yaklaşımı menfi olmuştur.  

Yine Anayasa Mahkemesinin başka bir kararında, “…vergi idarelerince 

verilen para cezalarının teknik anlamda ceza niteliğinde olmadığı, idari birer yaptırım 

niteliğinde olduğu hususundaki düşünceler de gözetildiğinde belge düzenine ilişkin 

                                                 
531 AMK, 18.07.1994,  1994/46 E., 1994/57 K. (Kazancı Bilişim Yayınları İçtihat Bankası). 
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idari düzenlemelere aykırı davranış suç değil, birer disiplin suçu, hattâ bir tür mali 

kolluk önlemi olarak değerlendirilebilir. Bu durumda kanunsuz suçtan söz 

edilemez”
532

 şeklindeki kararı ile kabahatler açısından kanunilik ilkesinin geçerli 

olmadığını beyan etmiştir.  

b- Vergi Kabahatlerinde de Kanunilik İlkesinin Geçerli Olduğuna İlişkin 

Görüş 

İdari ceza hukukunda, ister katı, ister yumuşak bir şekilde uygulandığını 

kabul edelim, nihayetinde kanunilik ilkesi, ceza hukukunda olduğu gibi, idari ceza 

hukukunda da geçerli, egemen bir ilkedir
533

. Zira yasallık ilkesinin kabul edilmemesi, 

ülkenin her yanında farklı idari birimler tarafından birbirinden farklı düzenlemeler 

yapılması ve kişi özgürlükler alanlarının yasama yerine yürütme tarafından 

daraltılması sonucunu doğurur. Bu durum ise, kabahat ve yaptırımların ihdasında 

keyfiliğe neden olur. Keyfilik ise, hukuki istikrar ve hukuki güvenlik ilkelerini 

zedeler ve böylece hukuk devletinin en temel gerekleri yerine gelemez. Çalışma 

özgürlüğünden, mülkiyet ve eğitim hakkına kadar birçok hak ve özgürlük, yasak 

edilen kabahat fiilinden etkilenebilir. Bu temel hak ve özgürlüklere getirilecek 

sınırlandırmalar; Anayasa’nın 13. maddesi uyarınca ancak kanunla mümkün 

olduğundan, idari ceza hukukunda da (kabahatler ve yaptırımları açısından), yasallık 

                                                 
532 AMK, 15.10.1991,  1990/29 E., 1991/37 K. (Kazancı Bilişim Yayınları İçtihat Bankası). 

533 OĞURLU, Y., İdari Yaptırımlar Karşısında Yargısal Korunma İdari Ceza Hukuku ve İdari 

Cezalara Karşı Başvuru Yolları,  s. 58. KANGAL, Z., T., Kabahatler Hukuku, On İki Levha 

Yay., İstanbul, Haziran 2011, s. 45-vd.  
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ilkesi ceza hukukundaki kadar sert olmasa da mutlaka uygulanması gereken bir 

ilkedir
534

.  

Nitekim kabahat teşkil eden fiillere karşı, kamu gücünü elinde bulunduran ve 

bu fiili tek taraflı bir işlemle hem iddia makamı, hem de karar makamı olarak 

müdahale eden ve idari yaptırım uygulayan idare karşısında vatandaşların korunması, 

hukuk devletinin temel bir zorunluluğunu oluşturur
535

. 

Kabahat ve idari yaptırımlar, niteliksel olarak suç ve ceza kavramına 

benzemektedir. Nitekim kabahatler, suç fiilleri ile aynı nitelikte olmakla birlikte, salt 

daha hafif ihlal niteliği taşıdıkları için kabahat olarak düzenlenmişlerdir
536

. Bu 

doğrultuda kimi yazarlar, idari ceza kavramını sorgulayarak, aslında bu şekilde bir 

ayrımın(adli-idari ceza) suçların tümüne yargıç yetiştirememekten doğduğunu, ceza 

konusunda hangi makamın karar vermesinin, bu yaptırımların niteliğine tesir 

etmeyeceğini; hepsinin ceza olduğunu; zira haksız fiil ve doğurduğu tazminatın 

bunları cezadan ayıracağını ifade etmektedirler
537

. Nitekim bir kısım suçları gerçek 

                                                 
534 OĞURLU, Y., İdari Yaptırımlar Karşısında Yargısal Korunma İdari Ceza Hukuku ve İdari 

Cezalara Karşı Başvuru Yolları,  s. 59-60, KANGAL, Z., T., Kabahatler Hukuku, s. 45-46.  

535 KANGAL, Z., T., Kabahatler Hukuku, s. 45-46., MAHMUTOĞLU, F. S., Kabahatleri Suç 

Olmaktan Çıkarma Eğilimi ve Düzene Aykırılıklar Hukukunda (İdari Ceza Hukukunda) 

Yaptırım Rejimi, Kazancı Hukuk Yay., No:143., İstanbul 1995, s. 105-106., OĞURLU, Y., “İdari 

Yaptırımlara Genel Bir Bakış ve İdari Yaptırım-Ceza Yaptırımı Ayrımı”,  AÜEHFD, Y: 1999, C: 3, 

S: 1, s. 180-186.     

536 ERDEM, T., Vergisel Kabahatler, s. 5  . 

537 KUNTER, N., Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, 8. Baskı, İstanbul 

1986,  dp. 142 (Nkl: TEZCAN, D., “AİHS, Açısından Vergi Cezaları ve Adil Yargılanma Hakkı” 

Danıştay ve İdari Yargı Günü 138. Yıl 11-12 Mayıs 2006 Sempozyumu, Danıştay Tasnif ve Yayın 

Bürosu Yay., No: 76, s. 23). 
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suç olma vasfından çıkarma anlamına gelen 'decriminalisation' hareketi de bu 

düşünceden doğmuştur
538

.  

Kanunda belirlenenden başka bir eylemin suç sayılamayacağı; kıyasla, 

hukukun genel ilkeleri ve örf adetle kanunda belirlenenin dışında bir eylemin suç 

olarak belirlenemeyeceği ve yine kanunda belirlenenden daha ağır bir ceza ile 

cezalandırılamayacağına matuf suç ve cezada kanunilik ilkesi, kabahat ve idari 

yaptırımlar için de geçerlidir
539

.  

ZANOBINI, ceza hukukunun genel ilkelerinin, sadece ceza hukukuna özgü 

hukuki ve pratik sebeplerin meşru gösterdiği özel prensipler olmaması şartıyla idari 

ceza hukukunda da geçerli olacağını ifade etmektedir
540

. 

Nitekim başka bir yazar da, ceza hukukuna hâkim olan genel ilkelerin, 

esasında Anayasa’nın üstünde, evrensel ve vazgeçilemez genel hukuk kaideleri 

olduğunu ifade ederek, söz konusu bu ilkelerin günden güne genişletilen idari ceza 

hukuku bakımından da benimsenmek durumunda olduğunu ifade etmiştir. Zira 

sonuçta parasal bir yaptırım da olsa, ortada bir suç ve ona uygun görülen bir idari 

ceza söz konusudur
541

. 

                                                 
538 TEZCAN, D., “AİHS, Açısından Vergi Cezaları ve Adil Yargılanma Hakkı”  s. 23.  

539 CANDAN, T., “Danıştay Kararlarında Vergisel Kabahatler ve Yaptırımlar Hukukuna İlişkin Temel 

İlkeler”, T.C İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tarafından Düzenlenen İdari Ceza 

Hukuku Sempozyumu, , s. 254. 

540 ZANOBINI, G., (Çev: GÜNAL, H., Y.) İdari Müeyyideler, AÜSBF Yay.,  Ankara 1964, s. 94.  

541 KARAGÜLMEZ, A., Suç Olmaktan Çıkarma-İdari Para Cezaları Açıklamalı Kabahatler 

Kanunu, Seçkin Yay., Ankara 2005, s. 46.  
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Yasallık ilkesinin amacı, keyfiliği önlemek, temel hak ve özgürlükleri 

güvence altına almaktır
542

. Ceza hukuku açısından ise, ‘kanunsuz suç olmaz” ve 

“kanunsuz ceza olmaz” özdeyişleriyle özetlenen ilke, kişi güvenliğinin sağlanması ve 

temel hak ve özgürlüklerin korunması için hukuk devletinin olmazsa olmaz 

koşuludur. Nitekim bu nedenle, ilke, gerek Anayasamızda, gerek temel ceza 

yasalarında, gerekse Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde yer almaktadır
543

.  

Sonuçta kabahat yaratmak da, bir takım kısıtlamaların emir ve yasakları ihlal 

edenler üzerinde uygulanması ve dolayısıyla da temel hak ve hürriyetlere az veya 

çok kısıtlamalar getirilmesi sonucunu doğurur
544

.  Dolayısıyla kabahat yaratmakla 

verilecek cezanın nicelik ve niteliği ne olursa olsun, kişilerin güvenliği, temel hak ve 

özgürlükleri üzerinde etkili olunur. Kabahat fiilinin meydana gelmesi ile cezai 

yaptırım uygulanır. Bu itibarla, kabahat yaratmak, ceza vermek anlamına 

gelmektedir.  Ceza vermek ise, ancak yasama organının tekelindedir.  

İster adli, ister idari, isterse disiplin niteliğinde olsun tüm suç-kabahat, ceza-

yaptırımların, kanun koyucu tarafından gösterilmesi ve bu konuda başkaca bir organ 

veya makama ya da kişiye keyfi olarak bunların belirlenme yetkisinin bırakılmaması 

Anayasa gereğidir
545

. 

                                                 
542 BIYIKLI, H., “Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu ve Türk Ceza Hukuku Sistemi (II)”, YD, C:8, S: 

1-2, Y: Ocak-Nisan 1982, s. 76. 

543 İÇEL, K., “Suç Politikasının Ana İlkeleri Bağlamında Hukuka Bağlı Devlet İlkesi”, Hukuk 

Kurultayı 2004, Hukuk Devleti, C:1, s. 266.  

544 ŞEN, E., 1962-1997 Anayasa Mahkemesi Kararlarında Ceza Hukuku, Ceza Özel Hukuku, 

Ceza Yargılaması Hukuku, Ceza İnfaz Hukuku, s. 103-104. 

545 ŞEN, E., 1962-1997 Anayasa Mahkemesi Kararlarında Ceza Hukuku, Ceza Özel Hukuku, 

Ceza Yargılaması Hukuku, Ceza İnfaz Hukuku, s. 104. 
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 Özelde vergi ceza hukuku ve genelde idari ceza hukukunu, genel ceza hukuku 

ilkelerinden ayrı düşünmemek gerekir. Kaldı ki, iki ceza hukuku arasındaki yegâne 

temel fark, idari ve vergi cezalarında, suçtan zarar görenle, cezaya karar verenin ve 

verilen ceza kararını uygulayanın aynı taraf olmasıdır. Ancak bu durum, genel ceza 

hukukuna hâkim olan ilkelerin vergi-idari ceza hukukunda mevcut kabahatler 

açısından da uygulanmasına engel teşkil etmez
546

.  

Öte yandan, bağımsız ceza mahkemelerince yargılanarak, ceza usulünün 

tanımış olduğu bir takım güvence ve haklardan yararlanabilen suç faillerinin aksine, 

kabahat fiili failleri açısından ceza hukuku genel ilkelerinin geçerli olmayacağına 

ilişkin bir düzenleme hukuki temelden yoksun olacaktır.  

Elbette suçlar, kabahatlere nazaran, kamu düzenini bozan daha vahim 

eylemleri içerir. Bu cümleden olarak, daha az vahim olan bir takım fiillerde, ceza 

hukukunun temel prensiplerinin uygulanmayacağı çıkarımı doğru olmaz. Nitekim 

şüphelilerin suçlarının sabit olduğu, bağımsız yargı organlarınca tespit edilinceye 

kadar, masumiyet karinesinden yararlanmalarına karşın, kabahat failleri bu karineden 

yoksundur.  

Ayrıca, tarafsız davranma konusunda, oldukça sabıkalı olan; etkinin her 

türlüsüne, özellikle de, siyasi olanına açık bulunan, idari makamlar tarafından verilen 

cezalarda, ceza hukuku temel ilkelerine, bağımsız mahkeme önünde cereyan eden 

                                                 
546 CANDAN, T., “Vergi Cezaları Bakımından Geçmişe Yürüme: ‘Lehte-Aleyhte Kural’ Üzerine 

Değerlendirmeler”, Uluslararası  Vergi Hukuku Konferansları Serisi-1,  Vergi Hukukunda 

Geriye Yürümezlik Esası-Non-Retroactivity in Tax Law, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. 

Nüsret-Semahat Arsel Uluslararası Ticaret Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, Derleyen (Ed.): 

Prof. Dr. Billur Yaltı, Beta Yay., İstanbul, Aralık 2011, s. 153. 
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yargılamadan daha fazla gereksinme olduğu, ulusal pratiğimiz çerçevesinde 

görülmektedir
547

. 

Anayasal açıdan konuya bakıldığında, kabahatlerin karşılığı olarak verilen 

idari cezalar ile adli nitelikteki cezalar arasında, Anayasa’nın 38. maddesi 

kapsamında bir ayrım bulunmamaktadır. Anayasa’da suç ve cezalara ilişkin olarak 

düzenlenen genel ilkeler açısından bu şekilde bir ayrıma gidilmemiştir
548

. Kaldı ki, 

Anayasa’nın 38. maddesinde sıralanan suç ve cezalara ilişkin temel prensiplerin, 

kabahatler açısından da geçerli olduğunu Anayasa’nın anılan maddesindeki 

düzenlemeden de anlaşılabilmektedir. Gerçekten de, idari yaptırımlar açısından 

düzenlenen tek farklılık, idarenin, kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğuran bir 

müeyyideyi uygulayamayacağına ilişkindir. Bu düzenleme de özgürlükleri daraltıcı 

değil, bilakis genişleticidir. Anayasa koyucunun, kabahat ve idari yaptırımların 

kanuniliği konusunda, herhangi bir daraltıcı düzenlemeye yer vermeden veya bu 

konuda kanuna da bir yetki tanımadan, kanunilik ilkesinin kabahatler açısından 

geçerli olmadığı ileri sürülemez ve bu konuda yasama organınca yapılan 

düzenleme(Kabahatler Kanunu md:4) Anayasa’nın 38. maddesine aykırı olur.    

                                                 
547 CANDAN, T., “Danıştay Kararlarında Vergisel Kabahatler ve Yaptırımlar Hukukuna İlişkin Temel 

İlkeler”, T.C İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tarafından Düzenlenen İdari Ceza 

Hukuku Sempozyumu, s. 284. 

548 GEREK, Ş.- AYDIN, A. R., Anayasa Yargısı ve Vergi Hukuku, Genişletilmiş 2. Baskı, Seçkin 

Yay., Ankara 2010, s. 304, ŞEN, E., 1962-1997 Anayasa Mahkemesi Kararlarında Ceza Hukuku, 

Ceza Özel Hukuku, Ceza Yargılaması Hukuku, Ceza İnfaz Hukuku, s. 104. 
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Nitekim Anayasa Mahkemesinin birçok kararında da, “Anayasa’nın 38. 

maddesinde idari ve adli cezalar arasında bir ayrım yapılmadığından idari para 

cezaları da bu maddede öngörülen ilkelere tâbi olduğu” ifade edilmektedir
549

. 

ÖZTÜRK’ün, ceza hukukuna ilişkin çalışmasında, idarenin düzenleyici 

işlemleri ile suç ihdasının imkân dâhilinde olmadığını; zira bu durumun kanunsuz 

suç olmaz ilkesi ile çelişeceği şeklindeki görüşünü yukarıda belirtmiştik. Yazar 

çalışmasında idari yaptırım gerektiren fiilleri;  disiplin cezasını, zabıta tedbirlerini ve 

vergi cezasını gerektiren fiiller olarak üçe ayırmaktadır. Danıştay kararları ışığında, 

disiplin cezası gerektiren fiiller bakımından kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesine 

doğru bir gidişin olduğunu, bunun ise yerinde bir uygulama olduğunu; zira bu 

fiillerin bazılarının yaptırımlarının son derece ağır olduğunu (örneğin memurluktan 

çıkarma) belirtmektedir. Yine zabıta tedbiri gerektiren fiillerin, geniş halk kitlelerini 

ilgilendirmesi ve ülkenin genel sosyal disiplini ile yakından ilişkisi olması bu 

tedbirlerin ve bunlara bağlanan yaptırımların kanunla düzenlenip herkes tarafından 

bilinmesinin sağlanması şarttır. Son olarak vergi cezasını gerektiren fiilleri de ikiye 

ayırarak hürriyeti bağlayıcı ceza gerektiren fiillerin suç genel teorisine tabi olduğunu, 

                                                 
549 “Anayasanın “Suç ve cezalara ilişkin esaslar” kenar başlıklı 38. maddesinin yedinci fıkrasında, 

“Ceza sorumluluğu şahsidir.” hükmü yer almaktadır. Ceza sorumluluğunun şahsiliği ceza hukukunun 

temel kurallarındandır. Cezaların şahsiliğinden amaç, bir kimsenin işlemediği bir fiilden dolayı 

cezalandırılmamasıdır. Başka bir anlatımla bir kimsenin başkasının fiilinden sorumlu tutulmamasıdır. 

Anayasa’nın 38. maddesinde idari ve adli cezalar arasında bir ayrım yapılmadığından idari para 

cezaları da bu maddede öngörülen ilkelere tâbidir”. 

AMK., 15.03.2012 gün, E. 2011/105, K. 2012/38  (RG: 26.06.2012, 28335). Aksi yöndeki, bir 

kararında ise, “Anayasa'nın 38. maddesinin sekizinci fıkrasındaki "idare kişi hürriyetinin kısıtlanması 

sonucunu doğuran bir müeyyide uygulayamaz." kuralından da idarî ve malî nitelikteki vergi suç ve 

cezaları ile maddî ceza hukuku anlamındaki vergi suç ve cezalarının birbirinden farklı kurumlar olarak 

öngörüldüğü anlaşılmaktadır” denilmektedir AMK., 18.7.1994 gün, E. 1994/46, K. 1994/57  (RG: 

14.12.1995, 22493). 
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ancak yaptırımı para cezası olarak belirlenen fiillerin ise idari yaptırım gerektiren 

vergi suçu olduğunu belirtmektedir. Yazar vergi kabahatleri de dâhil olmak üzere 

tüm fiillerin ihdas edilecek “İdari Yaptırımlar Gerektiren Fiiller Kanunu”nda yer 

alması gerektiği ve mümkün olduğu ölçüde tüm bu fiillerin kanunilik ilkesinden 

yararlanması gerektiğini ifade etmektedir
550

.   

 Öte yandan, uluslararası platformlarda alınan kararlara bakıldığında idari 

(mali) nitelikteki cezalar açısından da genel ceza hukuku prensiplerinin 

benimsenmesinin gerekliliğinin altının çizildiği görülmektedir.  

 Özellikle XIV. Uluslararası Ceza Kongresinde, idari ceza hukukuna ilişkin 

değerlendirme yapıldıktan sonra, bir takım tavsiye niteliğinde, olması gereken 

hukukun genel ilkeleri zikredilmiştir. Bu ilkelerden maddi ceza hukuku ile ilgili olan 

ilkeler 2 Nolu başlık altında tespit edilmiştir. D bendinde: “ Ceza hukukunca tanınan 

hukuka uygunluk halleri, kusurluluğu ortadan kaldıran nedenler ile, kanunu 

bilmemenin mazeret sayılacağı haller de dâhil olmak üzere, cezayı azaltıcı nedenler, 

idari ceza hukukunda da göz önünde bulundurulmalıdır”
551

 hükmüne yer 

verilmiştir
552

.   

Hangi kanunda yer alırsa alsın; uygulanan yaptırımın türü her ne olursa olsun, 

normun hukuki niteliğinin belirlenmesinde önemli olan onun amacıdır.  Normun 

                                                 
550 ÖZTÜRK, B., Ceza Hukuk ve Emniyet Tedbirleri, s.16-21.  

551 CENTEL, N., XIV. Uluslararası Ceza Kongresi Kararları (1-7 Ekim 1989 Viyana) 

ARGUMENTUM, S: 1, Y: 1, s. 6. (Aktaran: SABAN, N., Vergi Hukuku Genel Kısım,  Gözden 

Geçirilmiş ve Yenilenmiş 2. Basım, DER Yay: 351, İstanbul  2003, s. 296). 

552 SABAN, N., Vergi Hukuku Genel Kısım, s. 295-296. 
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amacı bir kısım fiillerin yasaklanması ve bu yasağa uyulmaması halinde kanunda 

sayılan bu fiilleri işleyenlerin cezalandırması ise, söz konusu norm cezai niteliktedir. 

 Bu doğrultuda, suçlar ile kabahatler arasında, korunan kamu yararı açısından 

herhangi bir fark yoktur. Örneğin bir vergi kabahatinde, korunması amaçlanan kamu 

giderlerinin finansmanıdır. Ancak bu amaç sadece mali bir amaç olarak 

görülmemelidir. Zira burada yasaklanan davranış, da spesifik bir toplumsal amaca 

hizmet etmektedir. Nitekim, tehlike ve zarar vergi kabahatlerinde, ortaya çıkan menfi 

durumda, kamu hizmetlerinin finansmanı engellenecek ve böylece toplumsal bir 

zarar meydana gelecektir
553

.    

 Kamu hizmetlerinin zamanında ve gereği gibi yapılmamasından zarara 

uğrayan da, kamunun kendisidir. Dolayısıyla vergi yükümlülerinin bu 

yükümlülüklerini noksan yerine getirmeleri veya hiç getirmemeleri mağduru kamu 

olan bir kabahattir. Söz konusu vergi kabahatinin karşılığı olan yaptırım ne bir 

tazminat, ne bir zam ne de faiz niteliğindedir. Vergi yükümlüleri ve sorumluları 

üzerinde caydırıcı ve cezalandırıcı etki yaparak devletin vergi tahsilâtında eksilmeyi 

önlemek amacında olan bu yaptırım ancak ceza olarak nitelendirilebilir
554

.  

Dolayısıyla idari nitelikteki fiillerin, kabahatlerin, cezai nitelikte olduğu kabul 

ediliyorsa, suç ve cezada yasallık ilkesinin kabahatlerde de istisnasız uygulanması 

gerekmektedir
555

. 

                                                 
553 SABAN, N., Vergi Hukuku, s. 212. 

554 CANDAN, T., “Danıştay Kararlarında Vergisel Kabahatler ve Yaptırımlar Hukukuna İlişkin Temel 

İlkeler” T.C İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tarafından Düzenlenen İdari Ceza 

Hukuku Sempozyumu, , s. 251. 

555 SABAN, N., Vergi Hukuku, s. 219-220. 
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 Nitekim Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi idari yaptırımlar ile ilgili 

yayınladığı Tavsiye Kararında, idari cezaların da yasayla konulmasının 

zorunluluğunun altını çizmiştir
556

. 

Vergi mevzuatımıza bakıldığında, son 20 yıl içinde çok sayıda kanunda, 

Maliye Bakanlığı’na kabahat fiillerini belirleme yetkisi verildiği görülmektedir.  

Yasalarda sıkça rastlanan “Maliye Bakanlığı usul ve esasları tespit etmeye, 

belirlemeye yetkilidir” ibareleri ile vergi idaresinin istihbarat arşivinin sağlanması ve 

böylece vergi kaçırılmasının önlenmesi amaçlanmaktadır
557

. Ancak unutulmamalıdır 

ki, idareye suç ihdası veya mükellefiyet tesisi tanınması Anayasa’nın 13, 38. ve 73. 

maddelerine aykırılık teşkil eder. Örneğin 213 sayılı VUK’un mükerrer 257. 

maddesinde, Bakanlığa, kanunda yer almayan yeni bir takım yükümlülükleri getirme 

yetkisi tanınarak, yeni vergi kabahatleri ihdas edebilme imkânı tanınmıştır. Bu 

durum ise, kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi ile bağdaşmamaktadır
558

. 

c- Kabahatler Kanunu’nun “Kanunilik İlkesi” Başlıklı 4. Maddesinin 1982 

Anayasası’nın 7, 13 ve 38. Maddeleri Karşısındaki Durumu 

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun “Kanunilik ilkesi” başlıklı 4. 

maddesindeki,”… kanunun kapsam ve koşulları bakımından belirlediği çerçeve 

hükmün içeriği idarenin genel ve düzenleyici işlemleriyle de doldurulabilir” 

                                                 
556 Council of Europe Committe of Ministers, Recommendation No. R. (91) 1 of The Committee of 

Ministers to Member States on Administrative Sanctions. (Aktaran: SABAN, N., Vergi Hukuku, 

Gözden Geçirilmiş 5. Bası, Beta Yay., İstanbul 2009, s. 216.) 

557 KILIÇDAROĞLU, K.,  “Vergi Hukukundaki Gelişmeler” Paneli, Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

Gelirler Genel Müdürlüğü Yay.,  7-10 Ekim 1991 Marmaris. s. 28. 

558 ÇIRAKMAN, E.,  “Vergi Hukukundaki Gelişmeler” Paneli, s. 86. 
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hükmündeki “kanunun kapsam ve koşulları”  bakımından ibaresi, idarenin genel ve 

düzenleyici işlemleriyle de doldurulabilir” hükmüne yer verilmiştir. 

Böylece, kabahat fiillerini belirme açısından, Kabahatler Kanunu, çerçeve 

(beyaz veya açık) kanun oluşturma yöntemini benimsemiştir
559

.   

Söz konusu yöntemi benimseyen mezkûr yasa maddesinin, Anayasa’nın 7, 13 

ve 38. maddelerine aykırı olup olmadığı konusunda iki türlü görüş mevcuttur. 

Yukarıda yer verilen ilk görüşe göre, idari suçların içeriğinin düzenleyici işlemlerle 

belirlenmesi mümkündür. Zira kabahatler suç niteliği taşımamakta ve suçların 

rejimini belirleyen Anayasa’nın 38. maddesindeki amir hükme tabi olmamaktadır
560

. 

ÖZTÜRK ise, kabahatler açısından da kanunilik ilkesinin geçerli olduğunu 

savunmasına karşın, Kabahatler Kanunu’nun 4. maddesinin son derece isabetli bir 

düzenleme olduğunu savunmaktadır. Yazara göre, idarenin kamu düzenini sağlamak 

için etkin bir mücadele yapması gerektiği, bu nedenle zaten uygulamada sıkça 

düzenleyici işlemler vasıtasıyla kabahat fiilinin belirlendiği, dolayısıyla 4. maddeyle,  

var olan durumun yasalaştığı ve formüle edilerek durumun daha belirgin bir hale 

geldiğini ifade etmektedir
561

. 

                                                 
559 KANGAL, Z., T., Kabahatler Hukuku, s. 43.  

560 Bkz: FEYZİOĞLU, M., “İşyeri Kapatma Cezası ve Anayasa Karşısındaki Konumu”, s. 15-16. 

TAŞDELEN, A., Vergi Usul Kanunu Yönünden Vergi Kabahatleri,  s. 31, GÜNDAY, M., İdare 

Hukuku, İmaj Yayıncılık 6. Aynı Bası, Ankara 2002, s. 202. Ancak GÜNDAY, kitabının  10. 

baskısında, idari cezalarda da kanunilik ilkesinin geçerli olduğunu, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay 

kararları doğrultusunda ifade ederek, görüşünden dönmüştür. GÜNDAY, M., İdare Hukuku, İmaj 

Yayıncılık Güncellenmiş ve gözden geçirilmiş 10. Baskı, Ankara 2011, s. 233-235. 

561 ÖZTÜRK, B., T.C İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tarafından Düzenlenen 

İdari Ceza Hukuku Sempozyumu, s. 200-201. 
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Yazara göre, 4. madde çerçevesinde, kanunla kabahat tarif edilebileceği gibi, 

kabahatin çerçevesi çizilerek, içeriğinin belirlenmesi idarenin tasarrufuna 

bırakılabilir. Söz konusu durum elbette, kötüye kullanılabilir. Nitekim Maliye 

Bakanlığının uygulamaları göz önünde bulundurulduğunda, bakanlığın devamlı 

suretle tebliğleri vasıtasıyla kabahat fiili belirlediği gözlemlenmektedir. Ancak 

Kabahatler Kanunu’nun 4. maddesinden önce de var olan bu durumdan hareketle, 

anılan yasa maddesinin Anayasa’nın 38. maddesine aykırı olduğunu iddia edemeyiz. 

Zira Anayasa’nın 38. maddesinde, suç ve cezalar konusunda amir bir düzenleme 

getirmekte, 38. maddenin söz konusu bu haliyle,  kabahatleri de kapsar bir şekilde 

düşünmek mümkün değildir
562

.     

Kabahatler Kanunu’nun 4. maddesinin Anayasa uygun olduğunu savunan 

görüşe göre, kabahatlerin ayrı bir kanun içinde düzenlenmesi ve böylece kabahatlerin 

suç olmaktan çıkarılması sonucunda, suçların anayasal temelini oluşturan 38. 

maddesinin, kabahatler açısından bir üst norm niteliği kalmadığı iddia edilmiştir. 

Dolayısıyla kabahatler açısından konu, Anayasa’nın 38. maddesi dışında kalması 

nedeniyle, kabahatlerin anayasal temelinde de değişiklik olmuştur. Daha açık bir 

anlatımla, Anayasa’nın 38. maddesinde, suç ve cezaların kanuniliği ilkesinden 

bahsedilmekte, kabahatler bu anayasal kural içinde yer almamaktadır
563

. 

Kabahatlerin; genel niteliğinin ve çerçevesinin ilgili yasada belirtilmesi 

koşuluyla, içeriğinin düzenleyici işlemler aracılığıyla belirlenmesine ilişkin getirilen 

                                                 
562 ÖZTÜRK, B., T.C İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tarafından Düzenlenen 

İdari Ceza Hukuku Sempozyumu, s. 211. 

563 TAŞDELEN, A., Vergi Usul Kanunu Yönünden Vergi Kabahatleri, s. 31. 
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Kabahatler Kanunu’nun 4. maddesi, bir zorunluluğun sonucudur
564

. Zira bazı teknik 

konuları düzenlemek parlamentoların ihtisası dışında olup, özel ihtisas gerektirip, 

bürokratik kadroların veya sadece meslek grup ve teşekküllerinin işidir
565

. 

Ayrıca idarenin düzenleme yetkisi verilen konularda, bu yetkisini kullanarak, 

düzenleyici işlemler tesis etmesi hukuki istikrarı sağlaması açısından da zaruridir
566

. 

Dolayısıyla Kabahatler Kanunu’nun 4. maddesi ile verilen yetkiye istinaden idarenin 

düzenleyici işlemleri vasıtasıyla çerçeve kuralın içeriğinin doldurularak, kabahat 

fiilinin belirlenmesi durumunda, Anayasa 38. maddesinde ifadesini bulan suç ve 

cezaların kanuniliği ilkesi geçerli olmayacak, Kabahatler Kanunu’nun 4. maddesi 

çerçevesinde konu düşünülecektir. Zira vergi kabahatleri ve yaptırımları, niteliksel 

olarak suç ve ceza kavramına benzemekle birlikte, birçok yönden farklılık arz 

ettiklerinden, suç ve ceza mefhumları içinde düşünülemeyeceğinden, Anayasa’nın 

38. maddesinin kapsamı dışında kalmaktadır. Kanunilik ilkesinin zorunlu bir sonucu 

olarak, idarenin düzenleyici işlemlerle suç ihdas etmesi mümkün değilken, hangi 

eylemelerin kabahat oluşturduğu, kanunda açıkça belirtilebileceği gibi, kanunun 

kapsam ve koşulları bakımından belirlediği çerçeve hükmün içeriği, idarenin genel 

ve düzenleyici işlemlerine de bırakılabilir
567

. 

                                                 
564 KARABULUT, M., İdari Yaptırımların Hukuki Rejimi, s. 145.   

565 SOYASLAN, D., Yürütme Organının Suç ve Ceza Koyma Yetkisi, s. 43. 

566 GÖLCÜKLÜ, F., “ ‘İdari Ceza Hukuku’ ve Anlamı; İdarenin Cezai Müeyyide Tatbiki”, s. 121-

125.  

567 TAŞDELEN, A., Vergi Usul Kanunu Yönünden Vergi Kabahatleri, s. 33, 72, ERDEM, T., 

Vergisel Kabahatler,  s. 5. 
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Kabahatler Kanunu’nun 4. maddesi, Anayasa’nın 38. maddesi ve TCK’nın 2. 

maddesinde ifadesi bulan kanunilik ilkesine aykırılık teşkil etmemekte, aksine söz 

konusu ilkenin, anılan yasayla bir defa daha altı çizilmektedir. Bu nedenle, 

kabahatlerin belirlenmesine yönelik olarak idare lehine getirilen düzenleme, 

kanunilik ilkesinin istisnası olmayıp, kanunilik ilkesinin denetiminde idareye teknik 

konularda belirleme yetkisi vermektedir
568

.    

Bizim de katıldığımız görüşe göre ise, Kabahatler Kanunu’nun 4. maddesi, 

Anayasa’nın 7, 13, 38 ve 73. maddelerine aykırılık teşkil etmektedir.   

Her şeyden önce, yukarıda da belirtildiği üzere, birçok hak ve özgürlük, yasak 

edilen kabahat fiilinden etkilenebilir. Bu temel hak ve özgürlüklere getirilecek 

sınırlandırmalar; Anayasa’nın 13. maddesi uyarınca ancak kanunla mümkün 

olduğundan, idari ceza hukukunda da (kabahatler ve yaptırımları açısından), yasallık 

ilkesi, mutlaka uygulanması gereken bir kuraldır
569

. Bu doğrultuda, Anayasa 13. 

maddesini okuduğumuzda, kabahatler ve yaptırımlar bakımından kanunilik ilkesinin 

anayasal dayanaklarından biri ortaya çıkacaktır
570

.  

Kabahat belirleme yetkisinin yasama organının tekelinde olan bir yetki 

olduğunu ortaya koyduktan sonra, doğal olarak, aksi bir düzenleme, “Yasama 

Yetkisi” başlıklı Anayasanın 7. maddesine de aykırı olacaktır.  

                                                 
568 ERDEM, T., Vergisel Kabahatler,  s. 51-52. 

569 OĞURLU, Y., İdari Yaptırımlar Karşısında Yargısal Korunma İdari Ceza Hukuku ve İdari 

Cezalara Karşı Başvuru Yolları,  s. 59-60, KANGAL, Z., T., Kabahatler Hukuku, s. 45-46.  

570 KANGAL, Z., T., Kabahatler Hukuku, s. 46.  
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4. maddenin, Anayasa’nın 38. maddesi kapsamında, yapılacak denetiminde 

ise, Anayasal normda geçen “suç ve ceza” kavramlarının “kabahat ve yaptırım”ları 

da içine alacak şekilde geniş yorumlanıp yorumlanmayacağı ve böylece söz konusu 

düzenlemede getirilen esasların kabahat ve yaptırımlar bakımından da geçerli olup 

olmadığı sorusuna cevap vermek gerekmektedir
571

.  

Yukarıda da ifade edildiği üzere, kabahatlerin karşılığı olarak verilen idari 

cezalar ile adli nitelikteki cezalar arasında, Anayasa’nın 38. maddesi kapsamında bir 

ayrım bulunmamaktadır. Nitekim Anayasa’da suç ve cezalara ilişkin olarak 

düzenlenen genel ilkeler açısından bu şekilde bir ayrıma gidilmemiştir. Kaldı ki, 

Anayasa’nın 38. maddesinde sıralanan suç ve cezalara ilişkin temel prensiplerin, 

kabahatler açısından da geçerli olduğunu Anayasa’nın anılan maddesindeki 

düzenlemeden de anlaşılabilmektedir. 

 Gerçekten de, idari yaptırımlar açısından düzenlenen tek farklılık, idarenin, 

kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğuran bir müeyyideyi uygulayamayacağına 

ilişkindir. Bu düzenleme de özgürlükleri daraltıcı değil, bilakis genişleticidir. 

Anayasa koyucunun, kabahat ve idari yaptırımların kanuniliği konusunda, herhangi 

bir daraltıcı düzenlemeye yer vermeden veya bu konuda kanuna da bir yetki 

tanımadan, kanunilik ilkesinin kabahatler açısından geçerli olmadığı ileri sürülemez. 

Dolayısıyla Kabahatler Kanunu’nun 4. maddesi, Anayasa’nın 38. maddesine 

aykırıdır.   

                                                 
571 BAŞARAN YAVAŞLAR, F., “İdari Nitelikli Vergi Suç ve Cezaları”, Danıştay ve İdari Yargı 

Günü 138. Yıl 11-12 Mayıs 2006 Sempozyumu, s. 133.  

 



189 

 

 Ayrıca kabahat ve yaptırımların kanuniliği ilkesi, öngörülebilirliğe hizmet 

ettiği düşünüldüğünde, Anayasa’nın 2. maddesinde ifadesini bulan hukuk devleti 

ilkesinin de bir gereği olarak karşımıza çıkmaktadır
572

. 

Söz konusu düzenleme, Fransız Ceza Kanunu’ndan
573

 ve Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesinin, öngörülebilir ve ulaşılabilir olmak kaydıyla, yasallık 

ilkesinin, yasanın altındaki normlarla da yerine getirebileceği yolundaki içtihadı
574

 

çerçevesinde getirildiği düşünülebilir
575

. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin söz konusu içtihadı çerçevesinde 

benimsenen bir başka görüşe göre ise, çerçeve hükmün içini dolduracak normların; 

yayımlanmayan yönetmelikler veya adsız düzenleyici işlemler yerine, tüzük ve 

yönetmelikle doldurulmasının gerektiği ileri sürülmüştür. Nitekim kabahat fiilinin 

tipikliğe dâhil unsurlarını başka bir kanun ya da düzenleyici işlemlerle (adsız 

düzenleyici işlemler) gösterilebilmesinin, bu düzenleyici işlemlerin kabahatler 

                                                 
572 BAŞARAN YAVAŞLAR, F., “İdari Nitelikli Vergi Suç ve Cezaları”, Danıştay ve İdari Yargı 

Günü 138. Yıl 11-12 Mayıs 2006 Sempozyumu, s. 134.  

573 Nitekim Fransa’da suçta ve cezada kanunilik ilkesi, eski Fransız Ceza Kanunu’nda olduğu, 

01.03.1994 tarihinde yürürlüğe giren yeni Fransız Ceza Kanunu’nda da, salt cürüm ve cünhalar için 

kabul edilerek, kabahatlere uygulanacak idari yaptırımların yasada belirtilmesi ile yetinilmiştir 

(Fransız Ceza Kanunu Md. 131-12 ile Md. 131-18 arası). Buna karşılık, söz konusu bu kabahatlerin 

içeriğinin belirlenmesi ise, idarenin düzenleyici işlemlerinden olan tüzüklere (Md. 111-2) bırakılmış 

ve bunlar da 610-1 vd. maddeler şeklinde yönetmeliklerle düzenlenmiştir. Code Pénal 92. B., Ed. 

Dalloz, 1994-1995, s. 528 vd. (TEZCAN, D., “AİHS, Açısından Vergi Cezaları ve Adil Yargılanma 

Hakkı”  s. 21.). 

574 İHAM, Kruslin/France, 24.04.1990 (YALTI, B., Vergi Yükümlüsünün Hakları, Beta Yay., 

İstanbul 2006, s. 65.).  

575 CANDAN, T., “Danıştay Kararlarında Vergisel Kabahatler ve Yaptırımlar Hukukuna İlişkin Temel 

İlkeler”, T.C İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tarafından Düzenlenen İdari Ceza 

Hukuku Sempozyumu, s. 257. 
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hukukunda kaynak işlevi görmesinin ve böylece kişilerin bir takım temel hak ve 

özgürlüklerine müdahale imkânının tanınmasının kanunilik ilkesinin mantığı ile 

çelişecektir
576

. Ancak tüzüklerle veya resmi gazetede yayımlanmış olmaları şartıyla 

yönetmeliklerle suç ihdas edilebileceğini kabul etmek öngörülebilirlik ilkesini 

zedelemeyecektir
577

. 

Ceza niteliği ağır basmasına karşın, idari yaptırımlar konusunda neden ulusal 

ve uluslararası boyutta giderek azalan bir ilgi mevcuttur? Bu durum, yukarıda 

açıklanan dekriminalizasyon ve depenalizasyon akımının ortaya çıkmasına neden 

olan etkenlerle paralellik arz etmektedir. Zira söz konusu yaptırımlar; amaç, nicelik 

uygulayan makam, infaz, erteleme, tekerrür gibi konularda farklı özellikler 

taşımaktadır. Ayrıca failin onuruna adli cezalar kadar zarar vermemesi, gerçek ve 

tüzel kişilerin tamamına uygulanabilmesi, bu cezaları, konuyu daha iyi bilen onun 

uygulamasını yapan teknik kurum ve kuruluşların verebilmesi, bu yüzden öngörülen 

cezaların uygulanabilirliğini en iyi değerlendirebilir konumdaki kurumun 

deneyimden yararlanılarak idari cezaların belirlenmesinin gerekliliği iddia 

edilebilir
578

. 

                                                 
576 ÇAĞLAYAN, R., İdari Yaptırımlar Hukuku (Kabahatler Kanunu Yorumu), Asil Yayınevi, 

Ankara 2006, s. 42. 

577 TEZCAN, Kabahatler Kanunu’nun 4. maddesinde, Danıştay incelemesinden geçirilecek bir tüzük 

vasıtasıyla suç ihdas edilebilmesine ilişkin bir düzenlemenin var olan sakıncaları gidereceğini 

söylemektedir. TEZCAN, D., “Tartışmalar”, T.C İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Tarafından Düzenlenen İdari Ceza Hukuku Sempozyumu, s. 203., YAVUZDUGAN, S., 

“Anayasa Mahkemesinin Yürütme Organının Düzenleyici İşlem Yapma Yetkisine Yaklaşımı”, s. 244. 

578 TEZCAN, D., “AİHS, Açısından Vergi Cezaları ve Adil Yargılanma Hakkı”  s. 19-20, 22. 
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Buna karşılık, söz konusu tüm bu savlar kabahatlerin kanunilik ilkesi dışında 

tutulmasının sakıncalarını karşılayamamaktadır. Nitekim idari cezaları verme 

yetkisinin yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına sahip olmaları kendilerinden 

beklenmeyen idarelere verilmesi ve yargısal denetimi yapacak yargıcın infaz edilen 

bu cezaya daima daha sonra müdahale etme şansı bulabilmesi büyük bir 

eksikliktir
579

.   

Hangi kanunda yer alırsa alsın; uygulanan yaptırımın türü her ne olursa olsun, 

normun hukuki niteliğinin belirlenmesinde önemli olan onun amacıdır.  Normun 

amacı bir kısım fiillerin yasaklanması ve bu yasağa uyulmaması halinde kanunda 

sayılan bu fiilleri işleyenlerin cezalandırması ise, söz konusu norm cezai 

niteliktedir
580

. Bu nedenle, bir normun hukuki niteliğinin belirlenmesinde ölçü, 

yaptırımın vasfı değil, amacı olmalıdır
581

. TCK’nın 1. maddesinde ceza normunun 

amacı genel olarak ifade olunmuştur. Buna göre ceza kanunun amacı, “…kişi hak ve 

özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve 

çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir”. Vergi kabahatlerinin 

karşılığı olan vergi yaptırımlarında da asıl amaç, devletin uğradığı zararın tazmini 

olmayıp, zararı aşan tutarda karşılık alarak suçluyu cezalandırmak ve böylece kamu 

düzenini sağlamaktır
582

. Yani bu tür cezalarda, hazinenin uğradığı zararı ödetme 

amacı bulunsa da, bunları aynı zamanda, ‘tehdit’ ve ‘cezalandırma’ amacına da 

                                                 
579 TEZCAN, D., “AİHS, Açısından Vergi Cezaları ve Adil Yargılanma Hakkı”  s. 22. 

580 ÖZGÜVEN, A., V., Türk Vergi Hukukunda Geriye Yürümezlik İlkesi, s. 124. 

581 ÇAĞAN, N., “Türk Hukukunda Vergi Cezalarının Affı”, s. 112 

582 ÇAĞAN, N., “Türk Hukukunda Vergi Cezalarının Affı”, s. 113. 
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yöneldikleri
583

 aşikârdır
584

. Örneğin vergi ziyaı cezası ile vergi aslı ve gecikme 

faizinden başka verginin bir katı kadar ceza alınmaktadır
585

. Yine kaçakçılık suçu ile 

vergi ziyaına sebebiyet verilmesi durumunda bu ceza üç kat olarak alınmaktadır
586

. 

Öte yandan, verginin ödenmemesine yol açacak bir takım fiillerin yasaklanması 

(fatura verilmemesi – alınmaması, yasal defterlerin tasdik ettirilmemesi, gibi) ve bu 

fiillere karşılık cezai müeyyide uygulanması durumunda, (örneğin usulsüzlük ve özel 

usulsüzlük cezası)
587

 devletin bir zararının karşılandığı iddia edilemez. Ayrıca mali 

vergi cezaları tazminat niteliğinde olsaydı, ölüm halinde de bu cezaların özel hukuk 

kaidelerine göre mirasçılardan talep edilebilmesi gerekecekti
588

. Dolayısıyla mali 

(idari) nitelikteki vergi cezalarının kendilerine özgü farklılıkları bulunsa da, ceza 

niteliğindedir ve ceza hukuku kapsamına girer
589

. Bu tespite koşut olarak tüm cezalar 

gibi, bu tür cezalarda da ceza hukukunun temel prensipleri geçerli olup, Anayasa’nın 

38. maddesinde belirlenen esasların uygulanmaması için hiçbir sebep yoktur.  

    Elbette ilkenin, mali nitelikteki suç ve cezalarda, ceza hukuku anlamındaki 

suç ve cezalar kadar sert uygulanıp uygulanmayacağı tartışma konusu edilebilir. 

Ancak sonuç olarak mali ( idari ) nitelikteki bu yaptırımların cezai nitelikte olduğunu 

                                                 
583 GÖKER, C., Yönlendirici Vergilendirme, Turhan Kitabevi, Ankara 2011. 

584 GÖLCÜKLÜ, F., “ ‘İdari Ceza Hukuku’ ve Anlamı; İdarenin Cezai Müeyyide Tatbiki”, s. 139.  

585 Bkz: VUK md. 344 / II. 

586 Bkz: VUK md. 344 / III. 

587 Bkz: VUK md. 351, 352, 353. 

588 ÇAĞAN, N., “Türk Hukukunda Vergi Cezalarının Affı”, s. 114. 

589 AYM bir kararında: “…Vergi cezaları kendilerine özgü aykırılıkları bulunsa da ceza niteliğindedir 

ve ceza hukuku kapsamına girer”. AYM, 19.03.1987 gün, E. 1986/5, K. 1987/7 sayılı karara karşı 

Yargıç Yılmaz ALİEFENDİOĞLU’nun karşı oy yazısı, FURTUN, İ. H., Vergi Hukukunda 

Mahkemelerin Hukuk Yaratma-Kanun Boşluğu Doldurma Yetkileri, s. 263.      



193 

 

kabul ediyorsak, demokratik ceza hukuku ilkelerinden biri olan “kanunilik” ilkesini 

kabahat ve yaptırımlara da uygulamak zorundayız
590

.   

İdari yaptırıma konu fiilin, idarenin takdir hakkına (düzenleme yetkisine) 

dayanılarak serbestçe belirlenebileceği; yani kanunilik ilkesinin kabahatler alanında 

tüm sonuçlarıyla geçerli olmadığı görüşü, kabahatin ve yaptırıma müessir subjektif 

unsurların da (örneğin suç işleme kastı ve ceza sorumluluğuna tesir eden unsurlar) 

söz konusu geniş takdir hakkı içine girmesine sebep olmaktadır
591

.  

 Özetle, suç ve cezalarda kanunilik ilkesi, ceza yaptırımlarındaki kadar katı 

olmasa da, ceza hukukunda olduğu gibi, idari yaptırımlar alanında da egemen bir 

ilkedir
592

. Bu nedenle, Anayasa’ya aykırı mevcut uygulamaların meşru bir zemine 

çekilmesine matuf olarak ihdas edilen Kabahatler Kanunu’nun 4. maddesinin, 

yasama organınca bir an evvel gözden geçirilmesi veyahut konunun Anayasa 

Mahkemesine taşınması zaruridir.  

Vergi kabahatlerine ilişkin olarak VUK’da yer alan mevcut uygulamaların, 

anayasal bir dayanak değil, fakat yasal bir dayanak bulması amacıyla yapılan söz 

konusu düzenlemenin, mevcut uygulamaların yasalaştırılması anlamına geldiği 

açıktır. Anayasa’ya aykırı olarak getirilen bu düzenlemenin, idari yaptırımlar 

açısından ilkenin istisnasız geçerli olduğu, kabahat fiilleri açısından da, çerçeve bir 

hükümle sınırlandırıldığı düşünüldüğünde olumlu bir tarafı da olduğu düşünülebilir. 

Ancak Maliye Bakanlığının vergi kanunlarının kendisine vermiş olduğu usul ve 

                                                 
590 Benzer görüş için bkz: SABAN, N., Vergi Hukuku Genel Kısım, s. 298. 

591 GÖLCÜKLÜ, F., “ ‘İdari Ceza Hukuku’ ve Anlamı; İdarenin Cezai Müeyyide Tatbiki”, s. 138.  

592 BAŞLAR, K., “Yürütmenin Düzenleyici İşlemlerle Suç İhdasının Anayasallığı Sorunu”, s. 152. 
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esasları belirleme yetkisi çerçevesinde, vergi ceza tespit yetkisinin de, (ceza 

miktarını arttırıp azaltma yetkisi)
593

 söz konusu 4. maddeden etkilenmeden devam 

ettirildiğini gözlemlemekteyiz. Dolayısıyla hiçbir olumlu etkisi olmayan yasa 

maddesinin, Anayasa’ya aykırı durumun yasalaştırılmasından başka bir işlevi 

olmamış; deyim yerindeyse, Maliye Bakanlığı’nın yapmış ve yapacak olduğu 

kabahat fiillerine ilişkin düzenlemeler, Anayasa göz ardı edilerek, aklanmaya 

çalışılmıştır.  

c- Kabahatler Kanunu’nun “Kanunilik İlkesi” Başlıklı 4. Maddesinin 1982 

Anayasası'nın 73. Maddesi Karşısındaki Durumu 

Anayasa’nın “Vergi Ödevi” başlıklı 73/3. maddesinde, “Vergi, resim, harç ve 

benzeri malî yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır” hükmüne 

yer verilerek verginin yasallığı ilkesi aynı maddenin 4. fıkrası dışında, istisnasız 

olarak kabul edilmiştir. 

Burada tartışılması gereken konu, vergi kabahatlerinin, verginin yasallığı 

ilkesi mefhumuna dâhil olup olmadığıdır. Başka bir ifadeyle,  Kabahatler 

Kanunu’nun 4. maddesine istinaden düzenleyici işlemlerle belirlenen vergi kabahati 

fiilinin Anayasa’nın 73. maddesi karşısındaki konumunun ne olacağının ortaya 

konulmasıdır. 

                                                 
593 Bkz: VUK mük. Md. 414/son: “Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları 

belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun 

uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan 

maktu had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar 

artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir”. 
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Dolayısıyla genel olarak kabahatler açısından, çerçeve hükümle kabahat 

fiilinin düzenleyici işlemler vasıtasıyla ihdas edilebileceği görüşü kabul edilse bile, 

vergi kabahatleri açısından söz konusu önermenin doğruluğunu kabul etmek için 

Anayasa’nın 73. maddesinin denetiminden de bu kabahatlerin geçmesi gerekir. 

Doktrinde ve yargı kararlarında, iki görüş bulunmaktadır. Birinci görüş 

uyarınca, Anayasanın söz konusu amir hükmüne göre, vergi kabahatlerinin de tüm 

unsurlarının kanunla belirlenmesi zorunludur. Dolayısıyla, çerçeve hükme izin veren 

Kabahatler Kanunu’nun 4. maddesi Anayasa’nın 73. maddesi ile de çelişmekte olup, 

verginin yasallığı ilkesine aykırıdır
594

. 

Nitekim verginin yasallığı ilkesinin içeriğini; verginin ana öğeleri, vergiyi 

kurucu temel öğeler, vergi ödev ve vergi yöntem (usul) ilişkilerini düzenleyen temel 

öğeler oluşturur
595

.  

Yasa koyucu, verginin kurucu temel öğelerini yasada açıkça belirlemesinin 

yanı sıra, vergi ödevleri, vergi yöntem kurallarını da düzenleyici işlemlere 

bırakmadan yasa ile düzenlemelidir. Böylece kurucu temel öğeler, yine yasalarda 

saptanmış olan usul hükümleri ile tamamlanarak uygulama alanı bulabilecektir. Aksi 

takdirde kurucu temel öğelerin hiçbir anlamı ve etkinliği olamayacaktır. Vergi 

                                                 
594 BAŞARAN, YAVAŞLAR, F., “Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Vergi Kabahat ve Yaptırımlar”, 

T.C İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tarafından Düzenlenen İdari Ceza Hukuku 

Sempozyumu, Seçkin Yay., Ankara 2009, s. 293-297., CANDAN, T., Vergi Suçları ve Cezaları, 

Maliye ve Hukuk Yayınları, Güncelleştirilmiş 3. Baskı, Mayıs 2010, s. 13 vd., CANDAN, T., 

“Danıştay Kararlarında Vergisel Kabahatler ve Yaptırımlar Hukukuna İlişkin Temel İlkeler”,T.C 

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tarafından Düzenlenen İdari Ceza Hukuku 

Sempozyumu, s. 254-259, KANGAL, Z., T., Kabahatler Hukuku, s. 46-47.  

595 Geniş bilgi için bkz: GÜNEŞ, G., Verginin Yasallığı İlkesi, 3. Baskı, XII. Levha Yay. No: 10, 

İstanbul Ekim 2011, s. 133-150. 
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mükelleflerinin; ödevleri, denetlenmesi, uygulanacak yaptırımlar da, yasalarda 

belirtilmesi zaruri temel kurallardır
596

. 

Bu doğrultuda, vergi ödevleri ve kabahatleri de sadece kanunla öngörülebilir. 

Vergi kabahatlerinin unsurlarının çerçevesinin kanunla çizilerek, bu çerçevenin 

içinin, düzenleyici işlemler vasıtasıyla doldurulması mümkün değildir. Bu bağlamda, 

kanunla düzenlenmesi gereken konularda, Maliye Bakanlığı’na yetki verilmesi, bu 

yetkiye dayanarak Bakanlığın Genel Tebliğler aracılığıyla vergi ödevleri ve bu 

ödevlerinin yerine getirilmemesi durumunda çeşitli kabahatler belirlemesi kanunilik 

ilkesine kesinlikle aykırılık teşkil edecektir
597

. 

Anayasa Mahkemesinin yerleşmiş içtihatlarına göre, verginin kanuniliği 

ilkesinin ne anlama geldiği açık bir şekilde ortaya konulmuştur
598

. Buna göre, 

                                                 
596 GÜNEŞ, G., Verginin Yasallığı İlkesi,  s. 144-145. 

597 KANGAL, Z., T., Kabahatler Hukuku, s. 47. 

598 “Bireylerin sosyal ve ekonomik durumlarını etkileyecek keyfi uygulamalara neden olunmaması 

için vergilendirmede, vergiyi doğuran olayın; vergilerin matrah ve oranlarının alt ve üst sınırlarının; 

tarh, tahakkuk ve tahsil usullerinin; yaptırımlarının ve zamanaşımı gibi belli başlı temel öğelerinin 

yasalarla belirlenmesi gerekir. Ancak, yasa ile her konuyu bütün kapsam ve ayrıntılarıyla 

düzenlemenin olanaklı olmadığı durumlarda yürütme organına açıklayıcı ve tamamlayıcı nitelikte 

idari işlem yapma yetkisi verilebilir”. (AYM., 23.06.2004 gün,  E. 2004/14, K. 2004/84). (RG: 

22.10.2005, 25974).  

“Vergilerin yasallığı ilkesi, vergi kurumunun hukuksal yapısının temel koşulu olup oranının, salınma 

biçiminin, alınma zamanının yönetim ve yükümlüler bakımından belirginliğine dayanır. Yükümlülere 

güven veren bu ilke, vergi yönteminde de kararlılık sağlamakta, herkesi eşit biçimde kapsamına alan 

bir yurttaşlık görevinin göstergesini oluşturmaktadır”. (AYM., 07.11.1989 gün,  E. 1989/6, K. 

1989/42). (RG: 06.04.1990, 20484).  

 “Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlüklerin, konulması, değiştirilmesi veya kaldırılmasının 

yasayla düzenlenmesi Anayasa gereğidir. Buna göre vergide, yükümlü, matrah, oran, tarh, tahakkuk, 

tahsil, uygulanacak yaptırımlar ve zamanaşımı gibi konuların yasayla düzenlenmesi Anayasa uyarınca 

zorunludur”. (AYM., 30.11.2007 gün,  E. 2006/61, K. 2007/91). (RG: 23.02.2008, 26796).  
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vergilendirme ile ilgili her türlü temel unsurun mutlak bir şekilde kanunla 

düzenlenmesi gerektiği ifade edilmiş ve ayrıca bu temel unsurlar arasında vergi suç 

ve cezaları da sayılmıştır. Vergi suç ve ceza kavramları da vergi kabahat ve 

yaptırımlarını da kapsayacak şekilde ifade edilmiştir. Dolayısıyla vergi kabahati ve 

yaptırımları açısından da kanunilik ilkesi katı bir şekilde uygulama alanı 

bulmalıdır
599

. 

Ancak uygulamada, çoğu kez, bilhassa vergi hukukunda, idarenin kabahat 

ihdas ettiğine yıllardır tanık olunmaktadır. Kabahatler Kanunu’nun 4. maddesi, 

mevcut olan hukuka aykırı bu uygulamaların yasallaşmasını sağlamıştır. Ancak 

elbette, önceki uygulamaların hukuk devleti ilkesine aykırılığı gibi, söz konusu yasa 

da Anayasa’ya aykırılık teşkil etmektedir
600

. 

Bu doğrultuda, vergi kabahatlerinin, kanun kapsamı dışında düzenlenmesi, 

idarenin yasallığı, suç ve cezaların yasallığı ilkelerine ters düşeceği gibi, verginin 

yasallığı ilkesine de aykırı olacaktır.  

Örneğin, VUK’un 8/5, mük. 227 ve mük 257. maddelerinde, Maliye 

Bakanlığı'na verilen yetkiler çerçevesinde, Bakanlık tarafından bir takım ödevler 

getirildiği, bu ödevlere uymamanın da usulsüzlük kabahati olarak kabul edildiği 

görülmektedir. Yine aynı Yasa’nın mük 257. maddesinde, Bakanlığa, vergi 

yükümlülerine defter tutma ve belge düzenleme ödevi, getirmekten, tahsilat ve 

ödemeleri banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerinden yapmaya, 

                                                 
599 BAŞARAN, YAVAŞLAR, F., "Tartışmalar", T.C İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Tarafından Düzenlenen İdari Ceza Hukuku Sempozyumu, s. 204. 

600 BAŞARAN, YAVAŞLAR, F., "Tartışmalar", T.C İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Tarafından Düzenlenen İdari Ceza Hukuku Sempozyumu, s. 204. 
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beyannameleri elektronik ortamda verme zorunluluğu getirmekten, tutulması ve 

düzenlenmesi zorunlu defter kayıt ve belgeleri mikro film, mikro fiş, veya elektronik 

bilgi ve kayıt araçlarıyla yapma ve bu ortamlarda saklama ödevi öngörmeye kadar 

çok geniş bir yetki tanınmış, Bakanlıkça getirilen bu ödevlere uymamak ise, VUK’un 

mük 355. maddesi ile özel usulsüzlük kabahati olarak belirlenmiştir. Ancak hem 

idare tarafından kanunda öngörülmemiş ödevlerin getirilmesi, hem de bu ödevlere 

uyulmamasının kabahat olarak öngörülmesi, Anayasa’nın 73/3. maddesinde ifadesini 

bulan vergilerin yasallığı ilkesine tamamen aykırıdır. Dolayısıyla kanun koyucunun 

bu konudaki münhasır yetkisini, Kabahatler Kanunu’nun 4. maddesi ile başka bir 

organa devredebilmesi Anayasa’nın 73/3. maddesine de aykırı olacaktır
601

. 

 Ayrıca Vergi Usul Kanunu’nda Bakanlar Kurulunun, VUK’un mük 414. 

maddesinde, mezkûr yasada belirlenen ve aşağı yukarı tutarları belirtilmiş idari 

yaptırımları, on katına kadar ayrı ayrı arttırmaya ve bunları yasal düzenlemeye 

indirebilmeye yetkili olması, verginin yasallığı ilkesine açıkça aykırılık teşkil 

edecektir
602

.      

İkinci görüşe göre ise, vergi kabahatlerinin, verginin yasallığı ilkesi içinde 

düşünülmesi mümkün değildir. Zira verginin yasallığı ilkesi, vergilerin kanunla 

konulması, değiştirilmesi ve kanunla kaldırılmasını ifade eder. Söz konusu ilke ile 

kastedilen mali yüküm olarak verginin temel unsurlarının kanun dışında 

düzenlenemeyeceğidir. Temel unsurlar ise; verginin konusu, vergiyi doğuran olay, 

                                                 
601 BAŞARAN, YAVAŞLAR, F., “Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Vergi Kabahat ve Yaptırımlar”, 

T.C İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tarafından Düzenlenen İdari Ceza Hukuku 

Sempozyumu, s. 293-294. 

602 GÜNEŞ, G., Verginin Yasallığı İlkesi,  s. 150. 
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yükümlü, vergi alacağının unsurları, verginin ödenmesi konularını oluşturmakta 

olup, vergi kabahatleri bu kapsam dışında kalmaktadır. Zira vergi kabahati, 

haklarında idari yaptırım uygulanan hukuka aykırı bir fiil olup; yaptırımı ise, idari 

para cezasıdır. Vergi kabahati veya yaptırımı, mali yüküm niteliğinde olmadığından, 

Anayasa 73. madde kapsamında düşünülemez
603

.     

Nitekim 73. maddede, vatandaşların, sosyal ve ekonomik durumları ile temel 

haklarını etkilemeye matuf bulunan vergi ödevine ilişkin yükümlülüklerin, yasallık 

ilkesi vasıtasıyla, keyfi ve takdiri uygulamalarının önüne geçilmek amaçlanmıştır. 

Kişilere hukuksal güven verilmesi, vergi yönetiminde istikrarın sağlanması ve 

böylece kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin, vergi ödevinin keyfi ve takdiri 

uygulanması sonucunda kuşatılmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Ancak 

anılan maddede, vergi suç ve cezalarını yer verilmemiştir. Vergi yükümlüleri ve 

sorumlularının yasalarda belirlenen vergi suçlarını işlemeleri durumunda, 

uygulanması gereken yaptırımlar, her ne kadar Türk Ceza Kanunu dışında kendine 

özgü bir takım özellikler gösterse de, bu cezalar için Anayasa’nın vergi ödevini 

düzenleyen 73. maddesinde her hangi bir düzenleme mevcut değildir. Başka bir 

anlatımla, vergi ödevine ilişkin temel esaslar, 73. maddede düzenlenmişken, vergi 

suçu ve cezaları bakımından özel bir düzenlemeye gidilmemiştir. Vergi suç-kabahat 

ve cezalarının temel ilkeleri, diğer suç ve cezalar gibi, Anayasa’nın 38. maddesinde 

belirli alanlarla veya konulara göre ayrıma tabi tutulmaksızın genel olarak 

gösterilmiştir
604

. 

                                                 
603 TAŞDELEN, A., Vergi Usul Kanunu Yönünden Vergi Kabahatleri, s. 32. 

604 GEREK, Ş.- AYDIN, A. R., Anayasa Yargısı ve Vergi Hukuku, s. 302-303. 
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Vergi koyma, değiştirme ve kaldırma ile suç ve ceza koyma, değiştirme ve 

kaldırmanın birbirinden farklı müesseseler olduğu açıktır. Ancak vergi suç ve 

cezaları doğal olarak, verginin genel ilkeleri, kuralları ve niteliğinden, genel bir 

deyişle vergi ödevinin gereklerinden soyutlamak mümkün değildir. Vergi suç ve 

cezalarının genel ilkeleri ile vergilemenin genel ilkeleri karşılaştırılırken, bu ilkelerin 

yer aldığı Anayasa kuralı olan 73. madde, 38. madde yerine gözetilecektir. Anayasa 

maddeleri arasında hiyerarşi bulunmamasına karşın, incelenen konuyla ilgili özel 

hüküm varsa, aykırılık sorunun bu hükme göre sonuçlandırılması gerekir. 

Dolayısıyla vergi ödevi, 73. maddede özel olarak düzenlenmesine karşın, vergi 

cezaları konusunda özel hüküm içermemektedir. Bu nedenle, cezaların kanuniliği 

ilkesi, yönünden inceleme yapılırken, Anayasa’nın 73. maddesi yerine, Anayasa’nın 

38. maddesi yönünden inceleme yapılacaktır
605

.   

Söz konusu bu konular, idarenin kanuniliği ilkesi çerçevesinde 

değerlendirilebilecek konulardır
606

. Bilindiği gibi, idarenin kanuniliği ilkesi, hem 

idari işlem ve eylemlerin kanuna dayanmasını, hem de söz konusu bu işlem ve 

eylemelerin kanuna saygı ilkesinde gerçekleştirilmesini ifade eder. Dolayısıyla 

kanunilik, idarenin faaliyette bulunabilmesinin hem koşulu, hem de sınırıdır
607

.  Bu 

itibarla idare, Kabahatler Kanunu’na göre kendisine çerçeve hükümler ile yetki 

verilmesi durumunda, kabahat fiillerini düzenleyici işlemleri vasıtasıyla 

                                                 
605 GEREK, Ş.- AYDIN, A. R., Anayasa Yargısı ve Vergi Hukuku, s. 306. 

606 TAŞDELEN, A., Vergi Usul Kanunu Yönünden Vergi Kabahatleri, s. 32. 

607 GÖZLER, K., İdare Hukuku, C: I, s. 136 vd., GÜNDAY da, idarenin kanuniliğinin üç boyutta 

incelemektedir. İdare kanuna saygılı olacak, kanuni dayanağı olacak ve idarenin kuruluş ve 

teşkilatlanmasında asli yetki yasama organına ait olacaktır. GÜNDAY, M., İdare Hukuku, İmaj 

Yayınevi, Güncellenmiş ve gözden geçirilmiş 10. Baskı, Ankara 2011, s. 43. 
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belirleyebilecektir. Bu durumda, tesis edilen düzenleyici işlemin kanuna aykırı 

olmaması, kanunun çizdiği sınırlar içinde kalması, idarenin kanuniliği ilkesinin bir 

gereğidir
608

. 

Anayasa Mahkemesi, vergi kabahatlerinin ve cezalarının, yasallık denetimi 

çerçevesinde yapmış olduğu anayasaya uygunluk denetiminde, kimi zaman 73
609

, 

kimi zaman (son kararlarında) 38. maddeyi
610

 ölçü norm olarak dikkate almaktadır.   

                                                 
608 TAŞDELEN, A., Vergi Usul Kanunu Yönünden Vergi Kabahatleri, s. 32. 

609 “…Anayasa'nın 73. maddesinin dördüncü fıkrası aynen şöyledir :“Vergi, resim, harç ve benzeri 

mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun 

belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kurulu'na verilebilir.” 

Bu fıkrada vergi cezalarına yer verilmediği açıkça görülmektedir. Ancak Anayasa'nın; kanunun 

belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde kalmak şartıyla; vergi, resim, harç ve benzeri mali 

yükümlülüklerin muaflık, istisna ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerde değişiklik yapmak 

gibi geniş ve önemli bir yetkiyi Bakanlar Kurulu'na vermiş olduğu da tartışma götürmez. Anılan 

madde ile getirilen düzenlemenin de Bakanlar Kurulu'na tanınan bu yetki içinde kaldığı açıktır. 

Çünkü, Bakanlar Kurulu'na verilen yetki, “Vergi Usul Kanununda yer alan maktu hadler ile asgari ve 

azamî miktarları belirtilmiş para ile ödenecek ceza miktarlarını on katına, nisbi hadleri ise iki katına 

kadar ayrı ayrı artırmak ve bunları kanuni seviyesine indirmek” yetkisidir. Bu yetki, her şeyden önce 

Vergi Usul Kanunu'nda belirlenen suçları işleyen mükelleflere ceza mahkemeleri veya vergi daireleri 

tarafından verilecek cezalara dayalı bir yetkidir. Bir başka deyişle Anayasa’nın 38. maddesinde 

öngörülen suç ve cezada kanunilik ilkesine aykırılık yoktur. Öte yandan Bakanlar Kurulu, bu yetkisini 

genel bir düzenleme şeklinde kullanacak, mükellefler arasında bir ayrıma gitmeyecektir. Ayrıca, para 

cezalarının zaman içinde, enflasyon nedeniyle, önemini ve ceza niteliğini kaybettiği bilinmektedir. Bu 

düzenleme ile para cezalarının caydırıcı niteliğini koruması da sağlanmış olmaktadır ki, bunda önemli 

bir kamu yararı olduğu açıktır. Bu nedenlerle, mükerrer 414. maddenin (b) bendinin Anayasa'nın 73. 

maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır. (AYM., 19.03.1987 gün,  E. 

1986/5, K. 1987/7). (RG: 12.11.1987, 19632).  

Yüksek Mahkeme vergi cezaları ile ilgili söz konusu kararında, 73. maddeyi ölçü norm olarak dikkate 

almış; ancak bu durum Anayasa 38’in, 73/4 gibi bir düzenlemeyi içermemesi nedeniyle, Anayasa’ya 

aykırı bulunmasının önüne geçilmiştir. Devletçi bir yaklaşımla, anayasaya uygunluk denetiminden 

geçirilen normun Anayasa’ya uygun bulunması amaçlanmıştır.  
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Kanımızca vergi kabahat/suçlarının ve cezalarının idarenin düzenleyici 

işlemleri vasıtasıyla düzenlenmesi, hem Anayasa’nın 38. hem de 73. maddesine 

aykırı olacaktır. 73. madde bir yönüyle, 38 göre özel, diğer bir yönüyle ise genel bir 

nitelik taşımaktadır. Zira 38. madde, herhangi bir ayrıma tabi tutmaksızın tüm suç ve 

cezalara ilişkin temel prensipleri, bu doğrultuda suç ve cezaların yasallığı ilkesini 

ortaya koymuşken, 73. maddesinde vergilerin yasa ile konulup, değiştirip, 

kaldırılabileceği hükme bağlanmıştır. Verginin yasallığı ilkesinin içeriğini; verginin 

ana öğeleri, vergiyi kurucu temel öğeler, vergi ödev ve vergi yöntem (usul) 

ilişkilerini düzenleyen kurallar oluşturmaktadır. Bu çerçevede, vergi ödevler ve bu 

ödevlere aykırı hareket edilmesinin sonucu olarak, vergi suç-kabahat ve cezaları da, 

kapsamaktadır. İşte 73. madde, vergi kabahat-suç ve cezalar dışında diğer suç-

                                                                                                                                          
610 “Anayasa'nın 38. maddesinin birinci fıkrasında, "Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan 

kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o 

suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez", üçüncü fıkrasında da "Ceza ve ceza 

yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur" denilmiştir. 

İtiraz konusu kuralda düzenlenen vergi ziyaı cezası, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülük 

karakteri taşımayan, ancak vergi ziyaı suçu işleyenlere öngörülen bir yaptırımdır. Bu durum 

gözetildiğinde cezanın hesaplanmasında esas alınacak olan oranların yasayla belirlenmesi gerektiği 

kuşkusuzdur. 

Kuralda, ziyaa uğratılan verginin bir katına eklenecek olan cezanın hesaplanmasında esas alınacak 

olan gecikme faizi oranının Bakanlar Kurulu tarafından ne zaman belirleneceğinin bilinmemesi ve bu 

durumun sonuçta öngörülecek ceza miktarında belirsizliğe yol açacak olması, Anayasa'nın, 38. 

maddesinde sözü edilen ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur ve 2. 

maddesindeki "hukuk devleti" ilkelerine aykırılık oluşturur. 

Açıklanan nedenlerle, kural Anayasa'nın 2. ve 38. maddelerine aykırıdır. İptali gerekir. 

İptal edilen kuralın Anayasa'nın 7., 10., 11. ve 73. maddeleri yönünden ayrıca incelenmesine gerek 

görülmemiştir” (AYM., 06.01.2005 gün,  E. 2001/3, K. 2005/4). (RG: 20.10.2005, 25972).  

denilerek vergi ziyaı cezasını düzenleyen yasa maddesinin anayasaya uygunluk denetiminde 

Anayasa’nın 38. maddesi ölçü norm olarak kullanılmıştır. 
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kabahat ve cezalarla ilgilenmediğinden, bu anlamda 38. maddeye göre dar, vergi suç 

kabahat ve cezaları dışındaki diğer verginin temel öğelerini de kapsadığı içinse, 38. 

maddeye göre bu anlamıyla daha geniş bir anlam taşımaktadır.   

Anayasa’nın maddeleri arasında hiyerarşik bir sıralama mevcut değildir. 

Anayasa Mahkemesi, Anayasa’ya uygunluk denetimi yaptığı sırada, kullanacağı 

anayasal ölçü normlar da sınırlı sayıda olmayıp, tek bir ölçü normun dikkate alınması 

zorunluluğu bulunmamaktadır.  

Bu itibarla, vergi kabahatlerinin, idarenin düzenleyici işlemleri vasıtasıyla 

düzenlenmesine cevaz veren yasal düzenleme (Kabahatler Kanunu md. 4), hem 

Anayasa'nın 38 maddesi, hem de 73. maddesi ışığında anayasaya uygunluk 

denetimine tutulabilecektir. Daha açık bir ifadeyle, vergi yasalarında, kabahat fiili 

belirleme yetkisini Maliye Bakanlığına devreden yasal düzenlemeler ve Kabahatler 

Kanunu’nun 4. maddesi Anayasa’nın 38 ve 73. maddelerine aykırılık teşkil 

etmektedir.  

Düzenleyici işlemlerin türü ve şekli konusunda bile belirsizlik içeren, Resmi 

Gazete’de yayımlanma zorunluluğu dahi bulunmayan adsız düzenleyici işlemler 

vasıtasıyla bile kabahat fiilini ihdas edebilme yetkisi tanıyan, Kabahatler 

Kanunu’nun 4. maddesinin kanunilik ilkesini oldukça zedelediği ve böylece 

Anayasa’ya aykırı olduğu açıktır.  

Ceza ve ceza usul hukuku kuralları, insan hak ve hürriyetlerini 

gerçekleştirmek ve garanti altına almak için yüzyıllardır süren mücadelenin sonunda 

bugünkü çağdaş noktaya gelmiştir. Bu nedenle, ceza hukuku temel prensiplerinin 
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dışına çıkılmaması ve temel hak ve özgürlüklerin korunması her zaman temel hedef 

olmalıdır
611

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
611 GÖKÇEN, A., “Yardım Toplama Kanunu’nun 29. Maddesinin Uygulanışı, Yargıtay’ın Konu ile 

İlgili Kararlarının Özellikle Kanunilik İlkesi ve İdarenin Düzenleyici İşlemlerle Suç İhdası Yönünden 

Değerlendirilmesi”, s. 202.   
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

SUÇ, KABAHAT VE CEZANIN YÜRÜTMENİN DÜZENLEYİCİ 

İŞLEMLERİ İLE ORTAYA KONULMASINA İZİN VEREN YASALAR VE 

ANAYASA MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI 

 

I- SUÇ, KABAHAT VE CEZANIN YÜRÜTMENİN DÜZENLEYİCİ 

İŞLEMLERİ İLE ORTAYA KONULMASINA İZİN VEREN YASALARA 

ÖRNEKLER VE ANAYASA MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI 

A- Genel Açıklama 

 Yukarıda zikredilen görüşler doktrinde tartışılırken, yürütme organına suç ve 

kabahati belirleme yetkisi tanıyan birçok yasa parlamentodan çıkmıştır. Özellikle de 

ekonomiyi düzenlemeye yönelik kanunlarda ve maliye politikasının aracı olarak 

kullanılan vergi kanunlarında, idareye bu konuda yetki veren maddelere rastlamak 

mümkündür. Anayasa Mahkemesine taşınan söz konusu bu yasalara ilişkin olarak, 

Anayasa Mahkemesi, birçoğu ret olmak üzere iptal ve ret kararları vermiştir
612

. 

                                                 
612 Konuya ilişkin Anayasa Mahkemesi kararlarını inceleyen bilimsel çalışmalar için bkz: APİŞ, Ö., 

“Yürütmenin/İdarenin Düzenleyici İşlemleriyle Suç ve Ceza Yaratılması Yasağı ve Türk Anayasa 

Mahkemesi’nin Yasağa İlişkin Kararları Açısından Bir İnceleme”, BÜHFKHHD, S:69-70, s. 179-

211, BAŞLAR, K., “Yürütmenin Düzenleyici İşlemlerle Suç İhdasının Anayasallığı Sorunu”, 129-

131. ŞEN, E., 1962-1997 Anayasa Mahkemesi Kararlarında Ceza Hukuku, Ceza Özel Hukuku, 

Ceza Yargılaması Hukuku, Ceza İnfaz Hukuku, s. 14-54, GEREK, Ş.- AYDIN, A. R., Anayasa 

Yargısı ve Vergi Hukuku, s. 307-323, MEMİŞ, T., “556 sayılı Markaların Korunması Hakkında 

KHK’nın Bazı Maddelerinin İptalinin Yürürlüğünün Ertelenmesine İlişkin Anayasa Mahkemesi 

Kararlarının Değerlendirilmesi”, Haluk Konuralp Anısına Armağan, Yetkin Yay., Ankara 2009,  

s. 1035-1053, UĞUR, H., “Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi ve Anayasa Mahkemesi Kararları 

Karşısında Yaptırımsız Kalan Bazı Suçlar”, TBBD, S: 23, Kasım-Aralık 2010, s. 300-334.  



206 

 

 Bu bölümde, 1961 ve 1982 Anayasaları dönemlerinde, idareye ekonomik 

alanlarda, özellikle de vergi alanında, suç ve kabahat belirleme yetkisi tanıyan yasa 

örneklerine ve bu Yasaların anayasa uygunluk denetimi sonucunda Yüksek 

Mahkemenin konuya ilişkin kararlarına yer verilecektir. 

B- Suç ve Kabahat Belirleme Yetkisini İdareye Tanıyan Yasalar ve Anayasa 

Mahkemesi’nin Konuya Yaklaşımı 

1- 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun 

1982 Anayasası'nın 38. maddesinin gerekçesine bile konu olan Türk Parasının 

Kıymetinin Korunması Hakkında Kanun, bu konuda verilebilecek başlıca 

örneklerden biridir
613

.  

Söz konusu Kanun, 1924 Anayasası’nın yürürlükte olduğu bir tarihte 

(25.02.1930 tarihinde)
614

 yürürlüğe girmiş; ancak 1924 Anayasası’nda “Kanunsuz 

suç ve ceza olmaz” ilkesinin açık bir yargı ile yer verilmemesi ve Anayasa’ya 

uygunluk denetimi yapacak bir Anayasa Mahkemesinin bulunmaması nedeniyle 

1961 Anayasası rejimi sırasında Anayasa Mahkemesi önüne taşınmıştır
615

. 

                                                 
613 Anayasa’nın 38. maddesinin gerekçesi: “…Birinci fıkra herkesçe bilinen ‘kanunsuz suç ve ceza 

olmaz’ ilkesini koymuştur. …Bu hükme göre suç ve cezalar ve güvenlik tedbirleri ancak yasama 

tasarrufuyla konulabilecektir. Keza, gene bu kural uyarınca, kanunun suç olarak öngörmediği ve ceza 

koymadığı bir fiil sebebiyle de kimse cezalandırılamayacaktır. Bu hüküm kanun koyucunun ‘açık suç 

hükmü koymasına’; yani ‘fiili’ bildirmeden suç konusunu gösterip bunun müeyyidesini belirtmesine 

engel değildir. Mesela Türk Parasının Kıymetinin Korunması Hakkındaki Kanununun yaptığı gibi; bu 

gibi hallerde ne yasama yetkisi devredilmiş ne de ‘kanunsuz suç olmaz’ ilkesi ihlal edilmiştir”. İZGİ, 

Ö., GÖREN, Z., Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Yorumu, Madde gerekçeleri, Anayasa 

Mahkemesinin Kararları, Bilimsel Görüşler, C:1, s. 427. 

614 RG: 25.02.1930, 1433. 

615 YÜCE, T., T., Ceza Hukuku Dersleri, C: 1, s. 69. 
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Yasa’nın 1. maddesinde, “Kambiyo, hukuk esham ve tahvilât alım ve 

satımının ve bunlar ile kıymetli madenler ve kıymetli taşlarla bunlardan mamul veya 

bunları muhtevi her nevi eşya ve kıymetlerin ve ticari senetlerle tediyeyi temine 

yarıyan her türlü vasıta ve vesikaların memleketten ihracı veya memlekete ithalinin 

tanzim ve tahdidine ve Türk parasının kıymetinin korunması zımnında kararlar 

ittihazına (Değişik ibare: 4961 - 30.7.2003 / m. 2) icra vekilleri heyeti 

salâhiyetlidir”
616

 denilmekte idi.  O tarihte yürürlükte olan 3. maddesinin A bendinde 

ise, “İcra Vekilleri Heyetince 1. maddeye istinaden ittihaz edilecek kararlara aykırı 

hareket eden hakiki ve hükmi şahıslar hakkında 1.000 Liradan 200.009 Liraya kadar 

ağır para cezası ve 7 aydan 5 seneye kadar ticaret ve mesleki faaliyetten men 

cezasıyla birlikte hakiki şahıslarla hükmi şahısların müdür ve fiilde iştiraki olan 

memurları yukarıdaki cezalara zamimeten 7 aydan 5 seneye kadar hapis cezası ile 

cezalandırılırlar” denilmekte idi.  

Söz konusu bu Yasa uyarınca, Bakanlar Kurulu Türk Parasının Kıymetini 

Koruma kararları ihdas ettiği gibi, bu kararların tanıdığı yetkiler mucibince de 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bir 

takım tebliğler, Merkez Bankası da genelgeler çıkartmışlardır. İşte bu tebliğ ve 

genelgelere riayetsizlik, Karara muhalefet sayıldığından, kararlara, tebliğlere ve 

genelgelere aykırı hareket edenler, Yasa’nın 3/A maddesi uyarınca 

cezalandırılmıştır
617

. 

                                                 
616 30.07.2003 tarih ve 4961 sayılı Yasa’nın 2. maddesi ile icra vekilleri heyeti bakanlar kurulu olarak 

değiştirilmiştir. 

617 ERMAN, S., Özel Kanunlar Açısından Ticari Ceza Hukuku, C: I, s. 35. 
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Yasa’nın birinci maddesi, yasama yetkisinin Bakanlar Kuruluna devrine 

cevaz verdiğinden, yasama yetkisinin devredilemeyeceği hükmünü kapsayan 

Anayasa'nın 5. maddesine; üçüncü maddesi ise, Bakanlar Kuruluna, kararnamelerle 

suç ihdası yetkisi tanınmış ve ayrıca hükmi şahısların da cezalandırılacaklarını kabul 

etmiş olduğundan, suçların kanuniliğini hükme bağlayan Anayasa'nın 33. maddesine 

aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesi taşınmıştır. 

Yasa’nın 1. ve 3/A maddeleri, Bakanlar Kuruluna suç ihdas etme yetkisi 

tanıdığından,  çok net bir şekilde Anayasa’nın 1961 Anayasa’nın 5 ve 33. 

maddelerine aykırılık teşkil etmesine karşın, Yüksek Mahkeme somut norm denetimi 

yoluyla önüne gelen Yasa maddelerinin Anayasa’ya aykırılık iddialarını oy 

çokluğuyla reddetmiştir
618

.  

Söz konusu kararda, Yasa’nın 1. maddesinin Anayasa’ya uygunluk denetimi 

sırasında, Anayasa’da yumuşak erkler ayrılığının benimsendiği, şüphesiz Yasamanın 

kanun yapma yetkisini başka bir mercie bırakamayacağı; herhangi bir sahayı 

Anayasaya uygun olması şartı ile düzenleyebileceği, bu düzenlemede bütün 

ihtimalleri göz önünde bulundurarak teferruata ait hükümleri de tespit etmek 

yetkisini haiz ise de; zamanın gereklerine göre sık sık tedbirler alınmasına veya 

alınan tedbirlerin kaldırılmasına ve yerine göre tekrar konulmasına lüzum görülen 

hallerde, yasama organının, yapısı bakımından, ağır işlemesi ve günlük olayları 

izleyerek zamanında tedbirler almasının güçlüğü karşısında esaslı hükümleri tespit 

ettikten sonra ihtisasa ve idare tekniğine taallûk eden hususların düzenlenmesi için 

                                                 
618 AMK., 28.3.1963 gün,  E. 1963/4, K. 1963/7h1). (RG: 18.10.1963, 11534). 
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idareyi görevlendirmesi de yasama yetkisini kullanmaktan başka bir şey olmadığı 

ifade edilmiştir
619

. 

                                                 
619 “Burada çözümlenmesi gereken husus 1567 sayılı kanunun 1. maddesiyle yasama organının 

doğrudan doğruya kullanması gereken yetkilerini, yürütme organına devretmiş olup olmadığı ve başka 

bir deyimle, ortada Anayasa'nın 5. maddesine aykırı bir hal bulunup bulunmadığıdır. l- Anayasamız 

yasama yetkisini, yürütme görevini, yargı yetkisini ayrı ayrı organlara vermekle Anayasa Komisyonu 

raporundaki tabirle yumuşak kuvvetler ayrılığı esasını kabul etmiştir. Buna göre şüphesiz yasama 

organı kanun yapma yetkisini başka ellere bırakamaz. Bu prensip Anayasanın 5. maddesinde 

açıklanmıştır. Yasama organı, herhangi bir sahayı Anayasaya uygun olması şartı ile düzenleyebilir. Bu 

düzenlemede bütün ihtimalleri gözönünde bulundurarak teferruata ait hükümleri de tesbit etmek 

yetkisini haiz ise de; zamanın gereklerine göre sık sık tedbirler alınmasına veya alınan tedbirlerin 

kaldırılmasına ve yerine göre tekrar konulmasına lüzum görülen hallerde, yasama organının, yapısı 

bakımından, ağır işlemesi ve günlük olayları izleyerek zamanında tedbirler almasının güçlüğü 

karşısında esaslı hükümleri tesbit ettikten sonra ihtisasa ve idare tekniğine taallûk eden hususların 

düzenlenmesi için Hükümeti görevlendirmesi de yasama yetkisini kullanmaktan başka bir şey 

değildir. Şu hale göre; bu durumu yasama yetkisinin yürütme organına bırakıldığı anlamına almak 

doğru olamaz. İtiraz konusu 1567 sayılı kanunun 1. maddesiyle kanun koyucu Hükümetin hangi 

sahayı düzenleyeceğini tesbit etmiştir. Bunlar da; kambiyo nükut, esham ve tahvilât alım ve satımının 

ve bunlarla kıymetli madenler ve kıymetli taşlarla bunlardan mamul veya bunları muhtevi her nevi 

eşya ve kıymetlerin ve ticari senetlerle tediyeyi sağlayan her türlü vasıta ve vesikaların memleketten 

ihracını veya memlekete ithalini tanzim ve tahdit etmek ve Türk Parasının Kıymetinin korunması 

zımnında kararlar almaktır. Bu hükümlerle düzenlemenin yönü tâyin ve esası tesbit olunmuştur.İktisad 

kanunlarının kabul ettiği esaslara göre yürütülecek olan ve bunun dışına çıkıldığı takdirde memleketi 

büyük malî zararlara uğratacağı şüphesiz bulunan ve teknik konuları kapsayan ve geciktirmeden 

zamanında tedbirler alınması ve icabında derhal kaldırılması ve değiştirilmesi gereken bu alanın, 

kanun koyucu tarafından doğrudan doğruya düzenlenmesi bazı sakıncalar doğurabilir. Çünkü, 

yukarıda da söylendiği gibi yasama organlarının yapısı itibariyle günlük olayları izliyememesi ve ağır 

işlemesi yüzünden bunun zamanında sağlanması mümkün olamaz. Bu sebepledir ki, kanun koyucu 

düzenleme alanının esaslarını tesbit ve amacı tâyin ettikten sonra alınacak tedbirlerin ihtiyaca 

uygunluğunu sağlamak üzere yürütme organım görevlendirmiş ve bu görevin gerektirdiği 

tasarruflarda bulunmak yetkisini vermek suretiyle yasama yetkisini bu yolda, kullanmayı uygun 

bulmuştur.Yürütme organının çıkaracağı ve tatbike koyacağı kararlarla maksat dışına çıkıp 

çıkmadığının tâyini, kanunun Anayasa'ya aykırı olup olmadığının tesbiti bakımından önem taşımaz. 

Çünkü, bu takdirde kararın kanuna aykırılığı söz konusu olur. Bu hal, Anayasa'nın 114. maddesi 

uyarınca kazaî denetime tabidir. Yukarıda yazılı sebeplerle; 1567 sayılı kanunun 1. maddesinin 

Anayasa'nın 5. maddesine aykırı olduğu iddiası yerinde görülmemiştir” şeklindedir. (AMK., 

28.3.1963 gün,  E. 1963/4, K. 1963/71). (RG: 18.10.1963, 11534). 
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 Anayasa Mahkemesinin 33. madde açısından yaptığı denetiminde ise, 

Yasanın 3/A maddesinin kanunilik ilkesine aykırı olmadığı; zira yasa maddesinde, 

İcra Vekilleri Heyetince 1. maddeye istinaden ittihaz edilen kararlara aykırı hareket 

etmenin cezalandırılacağı hükme bağlanarak suçun maddi unsurunun belirtildiği 

ifade edilmiştir. Ayrıca Bakanlar Kurulu Kararının, resmi gazetede yayımlanması 

nedeniyle, hangi fiillerin suç sayıldığının daha önceden ilan edilmesi suretiyle 

kanunilik ilkesinin asıl amacının gerçekleştiği ileri sürülerek, Yasa maddesi 

Anayasa’nın 33. maddesine aykırı bulunmamıştır
620

.   

Oysa Yasa, Bakanlar Kurulu kararları, genel tebliğler ve genelgeler yoluyla 

suç ihdasına cevaz vererek, hem Anayasa’nın yasama yetkisinin devrini yasaklayan 

5. maddesine hem de suç ve cezaların kanuniliğini düzenleyen 33. maddesine 

aykırılık teşkil etmektedir
621

. 

                                                 
620 “Mahkemece ileri sürülen itirazlardan biri de 1567 sayılı kanunun 3. maddesiyle. Bakanlar 

Kuruluna bu konuda çıkaracağı kararnamelerle suç ihdası yetkisi tanınmasının ve ayrıca hükmî 

şahısların da cezalandırılacaklarının kabul edilmesinin Anayasa'nın 33. maddesine aykırı olduğudur. 

…(Kanunsuz suç ve ceza olmaz) prensibi Anayasa'nın 33. maddesinde yer almaktadır. Bu maddenin 

birinci fıkrasında "kimse işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı 

cezalandırılamaz" ve ikinci fıkrasında da "cezalar ve ceza tedbirleri ancak kanunla alınır" 

denmektedir. 1567 sayılı kanunun 3. maddesi ise; "İcra Vekilleri Heyetince" 1. maddeye istinaden 

ittihaz edilen kararlara aykırı hareket edenlere ceza tâyin etmiştir. Bu hükümle; suçun kanunî unsuru 

"İcra Vekilleri Heyetinin" 1. maddeye göre aldığı kararlara aykırı harekette bulunmaktadır. Şu halde 

suçun ne olduğu kanunla belirtilmiştir. Kaldı ki Bakanlar Kurulu kararı, daha önce Resmî Gazete'de 

neşredilmek suretiyle kişilere hangi fiillerin yasaklandığı duyurulmakta ve böylece kişinin teminatı 

sağlanmakta ve ceza da kanunda gösterilmekte olmasına göre mücerret kararname ile suç ihdası söz 

konusu olamayacağından bu konuya ilişkin itiraz yerinde görülmemiştir” (AMK., 28.3.1963 gün,  E. 

1963/4, K. 1963/71). (RG: 18.10.1963, 11534). 

621 Nitekim karara muhalif kalan Yüksek Mahkeme Yargıçlarından, Rıfat Göksu ve İ. Hakkı 

Ülkmen’nin karşı oylarında, “Anayasa'nın 33 üncü maddesiyle suçda ve cezada kanunilik prensibi bir 

Anayasa hükmü olarak tesbit edilmiştir. Suç, hürriyetlerin en vahim tahdidini intaç eden bir fiildir. Bu 

bakımdan suçların tâyininde Anayasa'nın hürriyetlerin tahdidine mütaallik kaide ve prensiplerinin 
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2- 1705 Sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması 

Hakkında Kanun 

1705 sayılı Yasa’nın
622

, birinci maddesinde, Yasa’nın konusuna giren 

hususlarda, bir takım tedbirler almaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmış ve altıncı 

maddesinde ise alınacak bu tedbirlere aykırı hareket edenlerin çeşitli cezalarla 

cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır. 

Söz konusu yetkiye istinaden çıkarılan tüzüklerde gösterilen fiillere aykırı 

hareket, Yasa’nın 6. maddesi çerçevesinde cezalandırıldığından, söz konusu 

keyfiyetin 1961 Anayasa’nın 5. ve 33. maddelerine aykırı olduğundan bahisle, 

Anayasa Mahkemesinde iptal davası açılmıştır
623

. 

Suç ihdasını Bakanlar Kuruluna bırakan Yasa’nın Anayasa’ya uygunluk 

denetiminde, Yüksek Mahkeme, ihraç mallarının kontrolünün sağlanabilmesi için, 

üretilmelerinden, satış ve teslimlerine kadar bu malların tabi olacağı şartları tespit 

                                                                                                                                          
uygulanması gerekir. Anayasa 11 inci maddesiyle temel hak ve hürriyetlerin ancak kanunla tahdit 

edileceğini tam bir kesinlikle ifade etmiştir. Bu sebepledir ki Temsilciler Meclisi Anayasa Komisyonu 

raporunda "idarî karar ve nizamnameler ile temel hak ve hürriyetlerin kayıtlanamıyacağı" teyiden 

belirtilmiştir. Suçun kanuniliği prensibinin tahakkuk edebilmesi için yalnız ceza müeyyidesinin 

kanunda gösterilmiş bulunması kâfi olmayıp suçun maddi unsurlarının da kanun ile tâyin edilmiş 

olması gereklidir” demektedirler. 

Yine Ekrem Korkut’un çok doyurcu karşı oyunda da, “Esasen Anayasa temel hak ve hürriyetlerin 

kanunla sınırlandırılmasını esas koymuştur. Böyle olunca bu yolda tasarruf imkânını veren bir kanunu 

Anayasa ile telife imkân olmayacaktır….Binaenaleyh, aslında kanun mevzuu olan meselelerde icraya 

sınırsız şekilde düzenleme yetkisini veren ve bu maksatla da karar usulünü ihdas ve ihya eden 1567 

sayılı kanunun birinci maddesi Anayasa'nın 5, 11, 107. ve 113. maddelerinin lâfzına ve ruhuna 

aykırıdır, iptalî lâzımdır” denilmektedir. 

622 RG: 19.06.1930, 1524. 

623 ERMAN, S., Özel Kanunlar Açısından Ticari Ceza Hukuku, C: I,  s. 37. 
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etmenin ve bu şartlara aykırı hareket etmenin cezalandırılmasının zaruri olduğu, bu 

şartların derhal ve süratle tespitinin gerektiği, bununsa kanunla halledilemeyeceği, 

yürütme organına yetki verilmesinin zorunlu olduğu belirtilmiştir. Yine söz konusu 

Yasa’da Bakanlar Kurulunun hangi amaçlarla, hangi mallar hakkında, ne gibi 

tedbirler alınması gerektiğini takdir edeceğinin belirtildiği, bu doğrultuda,  Bakanlar 

Kurulunca 1705 sayılı kanunun l. maddesinin amaç ve kapsamı içinde çıkarılacak 

tüzük hükümlerine aykırı hareketler aynı kanunun 6. maddesi gereğince suç sayılıp 

cezaları da maddede gösterildiğine göre, yasama yetkisinin, Anayasa'nın 5. 

maddesine aykırı olarak yürütme "organına devredilmesi söz konusu olamayacağı 

gibi, Anayasa'nın 33. maddesine aykırı surette, kanunla ihdas edilmesi gereken 

suçun, tüzükle ihdas edildiği iddiası da yerinde olmadığı ileri sürülerek iptal davası 

reddedilmiştir.   

Suç ihdası konusunda yetki devrini, yasama yetkisinin devri olarak 

nitelendirmeyen Yüksek Mahkeme, yıllık programlarla birtakım işletmelere 

yardımlarda bulunulmasını öngören 933 sayılı Kalkınma Plânının Uygulanması 

Esaslarına Dair Kanunu, Anayasa’nın 5. maddesine aykırı bularak iptal etmiştir
624

. 

Bakanlar Kuruluna mali yardımlarda bulunma yetkisini devreden kanunu 

Anayasa’ya aykırı bulunması, buna karşın, suç ihdas etme yetkisini aynı kurula 

tanınabileceğini kabul etmek izahı zor bir çelişki oluşturmuştur
625

. 

                                                 
624 AMK., 23,24,25.10.1969 gün,  E. 1967/41, K. 1969/57). (RG: 12.3.1971, 13776). 

625 ERMAN, S., Özel Kanunlar Açısından Ticari Ceza Hukuku, C: I,  s. 38. 
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3- Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair 1918 Sayılı Kanuna 6829 Sayılı Kanunla 

Eklenen Ek 2. Madde 

Kaçakçılığın men ve takibine dair 1918 sayılı kanuna 6829 sayılı kanunla 

eklenen ve hangi fiilin suç olduğunu belli etmek yetkisini Bakanlar Kuruluna bırakan 

Ek 2. maddenin Anayasa'ya aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmiştir. 

Yüksek Mahkeme, itiraz üzerine vermiş olduğu kararda, “İtiraz konusu kanun 

hükmünde yasaklanan eylemin, yani suçun ve cezasının ne olduğu gösterilmiştir. 

Burada suçun unsuru, kanunun atıfta bulunduğu fıkraların tatbikatı ile ilgili olarak iki 

Bakanlıkça birlikte düzenlenip neşir ve ilân edilecek tebliğde yer alan hükümlere, 

riayet etmemektir. Dâva ile ilgili tebliğ, Resmî Gazete'de ve tebliğde şart koşulduğu 

üzere mahallinde ilân edileceğine göre, kişi, yasak eylemleri ve uyulmadığı takdirde 

cezalarının ne olduğunu, kanun hükmü ile bilmektedir. Bu duruma göre işlendiği 

zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saydığı bir fiil ortada mevcut demektir. Bu 

itibarla suçta kanunilik prensibinin ihlâli de söz konusu olamaz”
626

 şeklinde kararıyla 

itirazı reddetmiştir.  

Kararda kanunilik ilkesi, yanlış yorumlanmıştır. Söz konusu ilke ile 

amaçlanan suç teşkil eden fiillerin neler olduğunun kanunla gösterilmesidir. Zira 

“Yürütme organının bir konuda koyduğu tasarrufa aykırı hareket etmek suçtur” 

ibaresi ile bir suçun kanunla tarif edilmesi söz konusu olmayıp, yürütme organının 

                                                 
626 AMK., 16.01.1963 gün,  E. 1962/232, K. 1963/9). (RG: 11.5.1963, 11400). 
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keyfiyetine ve takdirine bırakılmış bir hukuka aykırılık ve kabul edilemez hak 

ihlalleri mevcuttur
627

. 

Anılan Yasa’da suç fiilleri kanunla değil, Bakanlığın tebliğleriyle 

belirlenmektedir. Bu nedenle, söz konusu düzenleme açıkça 1961 Anayasası’nın 5. 

ve 33. maddelerine aykırıdır. 

4- Mülga TCK’nın 526. Maddesi 

Mülga Ceza Kanununun 526. maddesinde, “Yetkili makamlar tarafından adli 

işlemler dolayısıyla ya da kamu güvenliği ve kamu düzeni veya genel sağlığın 

korunması düşüncesiyle kanun ve nizamlara aykırı olmayarak verilen bir buyruğu 

dinlemeyen veya bu yolda alınmış bir önleme uymayan kimse, eylem ayrı bir suç 

oluşturmadığı takdirde, üç aydan altı aya kadar hafif hapis ve bin liradan üçbin liraya 

kadar hafif para cezasıyla cezalandırılır” hükmüne yer verilmekteydi.  

Söz konusu maddenin Anayasa uygunluğunun tartışıldığı Anayasa 

Mahkemesi kararında
628

, yetkili makamlar tarafından verilen buyruklara uymamanın 

suçun maddi unsurunu oluşturduğu, dolayısıyla suçun hangi eylemleri kapsadığının 

belli olduğu, ayrıca adli işlemleri iyi ve salim bir biçimde yürütmek, kamu düzenini, 

kamu güvenliğini, genel sağlığı korumak, bu alanlarda gerektiğinde daha çabuk ve 

yerinde tedbirler alınmasını sağlamak amacıyla düzenlemenin zaruri olduğu 

belirtilerek madde Anayasa’ya aykırı bulunmamıştır. 

                                                 
627 ŞEN, E., 1962-1997 Anayasa Mahkemesi Kararlarında Ceza Hukuku, Ceza Özel Hukuku, 

Ceza Yargılaması Hukuku, Ceza İnfaz Hukuku, s. 21.  

628 AMK., 07.06.1973 gün, E. 1973/12, K. 1973/24 (AMKD: S: 11, C:1, Y:1974, s. 265.). 
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Yine Yüksek Mahkeme kararında, söz konusu emir veya tedbirin önceden 

neşir ve ilan edilerek halka duyurulması gerektiğinin altı çizilmektedir. 

Görüldüğü gibi, 526. madde, açık ceza normu niteliğindedir. Nitekim Yasa 

maddesinde, ceza hükmü açıkça ifade edilmekle birlikte, suç fiili yetkili makamların, 

adli işlemler dolayısıyla ya da kamu güvenliği ve kamu düzeni veya genel sağlığın 

korunması düşüncesiyle kanun ve nizamlara aykırı olmayarak verilen bir buyrukları 

vasıtasıyla ileride ortaya konulacaktır.  

Doktrinde birçok yazar göre
629

, 526. maddenin açık ceza normudur. Zira yasa 

maddesinde ceza hükmünün kesin olarak belirlenmiş; fakat suç yasada gösterilmiş 

konular ışığında, yetkili makamlarca çıkarılacak emir ve tedbirlere uyulmaması 

halinde gelecekteki bir unsurla oluşacaktır. Dolayısıyla suçun konusu yasada ifade 

edilmiş, bu nedenle burada bir eksiklik bulunmamaktadır. Suçun maddi unsuru, 

kanunda sayılan hallerde yetkili makamlarca çıkarılacak emir ve tedbirlere 

uyulmamasıdır. Hüküm, kendine özgü özelliği nedeniyle, somut ve güncel değildir. 

Ancak buradaki müeyyide tehdidi, gelecekteki bir kuralın ihlali değil, suçu oluşturan 

fiilden önce konulan bir unsurla, yani idari bir emir veya tedbirle somutlaştırılan 

genel bir kuralı ihlalidir
630

.    

ŞEN’e göre, 526/1. maddeyle, idari makamların suç ihdas etmeleri değil, 

anılan madde hükmünde gösterilen konularda kamu yararı için bir emir vermesinden 

veya bir tedbire başvurmasından söz edilebilir. Nitekim yasa maddesinde, suçun 

                                                 
629 TOROSLU, N., Ceza Hukuku, s. 12-13, ŞEN, E., Çevre Ceza Hukuku (Ceza Hukuku 

Açısından Sağlıklı ve Düzenli Bir Çerçevede Yaşama Hakkı), s. 106 vd., SOYASLAN, D., 

Yürütme Organının Suç ve Ceza Koyma Yetkisi, s. 129. 

630 TOROSLU, N., Ceza Hukuku, s. 12-13. 
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maddi unsuru ifade edilmiş, fakat kapsamı belirlenmiş konularda verilecek somut 

emir veya tedbirlerin neler olabileceği idareye bırakılmıştır. Somut durumlar için 

ortaya konulan bir emir veya tedbirin ne olacağının daha önceden kanun koyucu 

tarafından düzenlenmesi mümkün değildir
631

. 

Kanımızca doktrin ve Yüksek Mahkemenin anılan maddenin Anayasa’ya 

uygunluğu konusundaki görüşleri, hukukilikten ziyade daha çok, birtakım fiillerin 

cezasız kalabileceği noktasında düğümlenmektedir. Kamu düzenini, kamu 

güvenliğini ve genel sağlık gibi alanlarda gerektiğinde daha çabuk ve yerinde 

tedbirler alınmasını amacına hizmet ettiği gerekçe gösterilerek, idareye suç ihdası 

konusunda yetki veren yasa hukuka uygun bulunmaktadır. 

Hangi konularda, yetkili mercilerin emir ve tedbire başvuracağı yasada 

düzenlendiği, söylenerek,  suçun unsurlarının yasada belirtildiği ifade edilmektedir.  

Zira yasada, adli işlemler dolayısıyla ya da kamu güvenliği ve kamu düzeni 

veya genel sağlığın korunması düşüncesiyle bu yola başvurulacağı ifade 

edilmektedir. Ancak kamu güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlık gibi mefhumlar 

geniş kapsamlıdır. Birçok yasağın bu mefhumlar adı altında, yetkili makamlarca 

getirilebilmesi mümkündür. Dolayısıyla, kanunilik ilkesinden beklenen belirlilik ve 

öngörülebilirliğin Anayasa’ya aykırılığı tartışılan yasa maddesi ile zedelenebileceği 

aşikardır. 

Ayrıca konuya pragmatik amaçlarla yaklaşılarak, yasanın Anayasa’ya 

uygunluğunun onaylanması, doğru bir yaklaşım değildir.  

                                                 
631 ŞEN, E., Çevre Ceza Hukuku (Ceza Hukuku Açısından Sağlıklı ve Düzenli Bir Çerçevede 

Yaşama Hakkı), s. 107-108. 



217 

 

5- 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanunu 

3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanunu’nun 18. maddesinin A bendinde, 

haşhaş ekilecek ve ham afyon üretilecek yerlerin her yıl tarımsal ve ekonomik 

gereklere, ihracat imkanlarına ve stok durumuna göre Sanayi ve Ticaret 

Bakanlıklarınca birlikte teklif ve Bakanlar Kurulunca tespit edileceği belirtilmiştir. 

Yine anılan Yasa’nın 27. maddesinin A bendinin birinci ve ikinci 

fıkralarında: “Haşhaş ekim bölgeleri içinde izin belgesi almadan veya belgesinde 

tespit edilen alandan fazla yere yahut gösterdiği yerlerden başka yerlere haşhaş 

ekenlere …6 aydan 3 seneye kadar hapis ve 1.000 Liradan 5.000 Liraya kadar ağır 

para cezası hükmolunur. Bu suretle ekilen haşhaşların toplatma imha masrafları 

ekiciye ait olmak üzere zor alımına ve Toprak Mahsulleri Ofisine teslimine karar 

verilir. Bunlardan yararlanma ve yok edilme şekilleri yönetmelikle gösterilir” 

hükümlerine yer verilmiştir. 

Anayasa Mahkemesi, söz konusu Yasa maddesinin, 1961 Anayasa’nın 33. 

maddesine aykırılık iddiasını incelediği 05.04.1977 tarih ve 1977/1 E., 1977/20 sayılı 

kararında, hem suçun, hem de cezanın kanunda düzenlendiğini belirtmek suretiyle 

Anayasa’ya aykırılık iddiasını yerinde bulmamıştır
632

. 

Gerçekten de, suçların kanuniliği ilkesine aykırı bir durum bulunmamaktadır. 

Burada idarenin düzenleme yetkisi, haşhaş ve ham afyon bitkilerinin ekim yerlerinin 

coğrafi açıdan belirlenmesidir. Yoksa suç ya da suç konusu eylemler yürütme organı 

                                                 
632 “…Görülüyor ki; yasada suçun ne olduğu ve cezası açıkça belirtilmiş, kişiler de yasayı ve 

uyumadığı takdirde cezasının ne olduğunu önceden bilmiş olduklarından mahkeme gerekçesinde ileri 

sürüldüğü gibi, cezalandırma yetkisinin siyasal iktidarın tercih ve taktirine bırakılmış olduğu savı da 

yerinde bulunmamıştır”.AMK., 05.04.1977 gün, E. 1977/1, K. 1977/20 (RG: 16.6.1971, 13890). 
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tarafından belirtilmesi söz konusu olmayıp, aksine suç ve cezası açıkça kanunda 

ifade edilmiştir
633

. 

6- 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun 

a- Söz Konusu Yasa’nın 25. Maddesinin 05.6.1985 Günlü, 3217 Sayılı Yasa’nın 

3. Maddesi ile Değişik 2. Fıkrası 

Söz konusu Yasa’nın 25. maddesinin 05.06.1985 günlü, 3217 sayılı Yasa’nın 

3. maddesi ile değişik ikinci fıkrasına göre, “Yukarıda fıkra dışında kalan ve bu 

Kanunda ayrıca cezası bulunmayan her nevi kaçakçılık suçlarının failleri, gümrük 

kaçağı eşyanın gümrüklenmiş değerinin tekel kaçağı maddeler için CIF değeri ile 

birlikte özel kanunlarında yazılı para cezasının veya resminin birer misli ağır para 

cezası ile cezalandırılır ve mal ve eşyanın müsaderesine karar verilir. Mal veya 

eşyanın, tekele tabi olması veya memlekete ithalinin veya ihracının özel kanunlarla 

veya ithalat ve ihracat rejimi kararlarıyla yasaklanmış olması durumunda fail 

hakkında ayrıca bir seneden beş seneye kadar hapis cezasına da hükmolunur”. 

Anayasa Mahkemesi söz konusu fıkrayı, Anayasa’da kanun hükmünde 

kararnamelerle dahi suç oluşturulmasına izin verilmezken, söz konusu suçun 

kararnameler ve yönetmeliklerle belirlenebilme yetkisi tanınmasını, Anayasa’nın 2, 7 

ve 38. maddelerine aykırı bularak iptal etmiştir
634

.   

                                                 
633 APİŞ, Ö.,” Yürütmenin/İdarenin Düzenleyici İşlemleriyle Suç ve Ceza Yaratılması Yasağı ve Türk 

Anayasa Mahkemesi’nin Yasağa İlişkin Kararları Açısından Bir İnceleme”, s. 191-192. 

634 Anayasanın 38. maddesine göre hangi eylemlerin suç sayılacağı ancak yasayla öngörülebilir. 

Anayasa'nın 7. ve 87. maddeleri gereğince yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait olup bu 

yetki devredilemez. Anayasadaki açıklık karşısında yürütmenin suç oluşturabilmesi olanaklı değildir. 
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Anayasa'nın 91. maddesinde TBMM'nce Bakanlar Kurulu'na kanun hükmünde kararname çıkarma 

yetkisinin verilebileceği öngörülmekte ve KHK ile düzenlenemeyecek konular sayılmaktadır. 

"Anayasa'nın suç ve cezalara ilişkin esaslar" başlığını taşıyan 38. maddesi, kanun hükmünde 

kararnamelerle düzenlenemeyecek yasak alan kapsamına girmektedir. Yürütme organının KHK ile 

suç oluşturmasına Anayasa'da izin verilmez iken düzenleme olanakları ve biçimleri KHK'lere göre 

çok daha kolay olan ve hukuk kuralları hiyerarşisinde daha sonra gelen idarî düzenlemelerle kimi 

eylemlerin suç sayılması açıklanan Anayasa kurallarına aykırı düşer. 

Dayanağını Anayasa'nın 38. maddesinin oluşturduğu ve Türk Ceza Yasası'nın 1. maddesinde yer alan, 

"Kanunsuz suç ve ceza olmaz" ilkesinin esası, yasa tarafından, suçun, yani ne gibi eylemlerin 

yasaklandığının hiçbir şüpheye ver verilmeyecek biçimde belirtilmesinden ve buna göre cezanın 

yasayla belirlenmesinden ibarettir. Kişinin, yasak eylemleri ve bunların cezalarını önceden bilmesi 

gerekir. Bu durum, kişinin temel hak ve özgürlüklerinin güvencesidir. Bu nedenle de Anayasa'nın 

kişinin temel hak ve ödevlerine ilişkin bulunan ikinci bölümünde bu güvenceye yer verilmiştir. 

Tüm bunlar suç ve cezaların yalnızca yasayla konulup kaldırılmasının yeterli olmadığı, konulan 

kuralın açık, anlaşılır ve sınırlarının belirli olması gerektiği sonucunu doğurmaktadır. Yasayı 

bilmemenin özür sayılmayacağı bir ceza hukuku ilkesi olduğuna göre yasanın herkesçe anlaşılacak 

ölçüde açık olması da bunun doğal sonucudur. Nitekim, Türk Ceza Yasası'nın 1. maddesinde 

"kanunun sarih olarak suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilmez" denilerek bu husus 

vurgulanmıştır. 

Dava konusu kuralın suç ve cezada yasallık ilkesine aykırı olup olmadığı yukarıdaki açıklamalara 

göre değerlendirilmelidir. 

Cezanın yasallığı ilkesi, bir suça uygulanacak yaptırım türlerinin, ölçülerinin, hangi sınırlar içinde 

uygulanacağının, nelerin ne ölçüde hafifletici veya ağırlaştırıcı neden olacağının yasakoyucu 

tarafından kurala bağlanmasını zorunlu kılmaktadır. 

1918 sayılı Yasa'nın 25. maddesinin değişik ikinci fıkrasında bu fıkraya göre verilecek cezaların türü 

ve miktarı açıkça belirlenmiştir. Bu nedenle fıkranın "cezanın yasallığı" yönünden Anayasa'nın 38. 

maddesine aykırılığı savı yerinde değildir. 

Bakanlar Kurulu'nca bir malın ithal veya ihracının yasaklanması ile eylem suç oluşturmaktadır. 

Böylece itiraz konusu kuralda suç saptanamamakta, suç olma niteliği Bakanlar Kurulu kararına 

bırakılmaktadır. Bu ise Anayasa'nın 38. maddesinde öngörülen "suçun yasallığı" ilkesine aykırıdır. 

Bu nedenlerle Anayasa'nın 38. maddesine aykırı olan "ithalat" sözcüğünün iptali gerekir. 

b- Anayasa'nın 2. ve 7. Maddeleri Yönünden İnceleme 

İtiraz yoluna başvuran Mahkeme; itiraz konusu kuralın uygulanmasında bir malın yasaklanmasında ya 

da bu kapsamdan çıkarılmasında idarenin yetkili olduğunu, bir malın ithalinin yasak 
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Anayasa Mahkemesinin gerekçesi ve iptal kararı yerindedir. Zira maddede, 

açıkça görüldüğü üzere, bir seneden beş seneye kadar olan hapis cezasını gerektiren 

suç fiillerini belirleme yetkisi, ithalat ve ihracat rejimi kararlarına bırakılmıştır
635

.  

                                                                                                                                          
olup olmamasına göre kaçakçılık cezasının değiştiğini, böylece yürütme organının sonuç olarak ceza 

koyma ya da kaldırma yetkisine sahip kılındığını, oysa suç ve cezanın ancak yasayla konulup 

kaldırılabileceğini, yürütmeye ancak yasaların uygulanması amacıyla düzenleme yetkisi 

verilebileceğini, bu nedenlerle söz konusu ibarenin yasama yetkisinin devri anlamına geleceğini ve 

bunun güçler ayrılığı sistemine aykırı olduğunu ileri sürmüştür. 

Anayasa'nın 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin Başlangıç'ta belirtilen temel ilkelere dayanan bir 

Devlet olduğu vurgulanmış 176. maddesi ile Anayasa metni içinde olduğu açıklanan "Başlangıç" 

bölümünde ise, güçler ayrılığı ilkesine yer verilmiştir. Bu ilke gereği yasama, yürütme ve yargı 

yetkileri kullanacak organlar Anayasa'nın 7., 8. ve 9. maddelerinde gösterilmiştir. Bu bağlamda, 

Anayasa'nın 7. maddesinde, yasama yetkisinin TBMM'nce kullanılacağı ve devredilemeyeceği kurala 

bağlanmıştır. 

Bu kural karşısında, Anayasa'da yasayla düzenlenmesi öngörülen konularda yürütme organına genel 

ve sınırları belirsiz bir düzenleme yetkisinin verilmesi olanaklı değildir. Yürütmenin düzenleme 

yetkisi, sınırlı, tamamlayıcı ve bağımlı bir yetkidir. Bu nedenle, Anayasa'da öngörülen ayrık durumlar 

dışında, yasalarla düzenlenmemiş bir alanda, yasa ile yürütmeye genel nitelikte kural koyma yetkisi 

verilemez. 

Yürütme organına düzenleme yetkisi veren bir yasa kuralının Anayasa'nın 7. maddesine uygun 

olabilmesi için temel ilkeleri koyması, çerçeveyi çizmesi, sınırsız, belirsiz, geniş bir alanı yönetimin 

düzenlenmesine bırakmaması gerekir. Temel kuralları koymadan, ölçüsünü belirlemeden ve sınırı 

çizmeden yürütmeye düzenleme yetkisi veren kural, Anayasa'nın 7. maddesine aykırı düşer. 

Anayasa'nın 38. maddesindeki "kanunsuz suç ve ceza olmaz" ilkesi gereğince hangi eylemin suç 

sayılacağının yasayla belirlenmesi zorunludur. İthal ve ihracı yasaklama yetkisine sahip olan Bakanlar 

Kurulu bu yolla eylemin suç sayılıp sayılmayacağını belirlemiş olmaktadır. 

Bu nedenlerle … Anayasa'nın 2. ve 7. maddelerine aykırıdır ve iptali gerekir. 

AMK., 06.7.1993 gün, E. 1993/5, K. 1993/25 (RG: 25.02.1995, 22213). 

635 Aynı yönde bkz:  APİŞ, Ö.,” Yürütmenin/İdarenin Düzenleyici İşlemleriyle Suç ve Ceza 

Yaratılması Yasağı ve Türk Anayasa Mahkemesi’nin Yasağa İlişkin Kararları Açısından Bir 

İnceleme”, s. 193. 



221 

 

Yüksek Mahkeme kararında, kanunilik ilkesinin anlamının, sadece cezaların 

yasada yer alması demek olmadığı, 38. maddeye uygunluğun sağlanabilmesi için, 

hem cezanın, hem de bu cezaya karşılık gelen suç fiilinin yasa ile belirlenmiş olması 

gerektiğini belirtmesi açısından önemlidir. 

  Ayrıca kararda bu gerekçeyi destekleyen bir şekilde, yürütme organının 

KHK ile suç oluşturmasına Anayasa'da izin verilmez iken düzenleme olanakları ve 

biçimleri KHK'lere göre çok daha kolay olan ve hukuk kuralları hiyerarşisinde daha 

sonra gelen idarî düzenlemelerle kimi eylemlerin suç sayılması açıklanan Anayasa 

kurallarına aykırı düşeceği ifade edilmiştir. 

b- Söz Konusu Yasa’nın Ek 2. Maddesinin III Numaralı Fıkrasının Birinci 

Bendi 

Yüksek Mahkemenin önüne itiraz yoluyla gelen söz konusu yasa maddesinin 

itiraz gerekçesinde, Mahkemenin 1918 sayılı Yasa ile ilgili yukarıda zikredilen 1993 

tarihli kararına da atıf yapılarak, “1918 sayılı Kanunun ek 2/111. maddesinin 1. 

fıkrasında, Gümrük Kanunun 19-20 maddelerine dayanılarak çıkarılan hükümet 

kararlarına aykırı olarak, herhangi bir madde veya eşyayı memlekete ithal edenler 

veya memleketten çıkaranlar veya bu fiillere teşebbüs edenlerin hapis ve ağır para 

cezası ile cezalandırılacakları hükme bağlanmıştır. Dolayısı ile ithal veya ihraç 

işlemleri ile ilgili eylemler hükümet kararları ile suça dönüşmekte veya 1918 sayılı 

Kanunun ek 7. maddesi yolu ile suç olmaktan çıkarılabilmektedir” denilmektedir. 
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Yüksek Mahkeme, daha önceki kararına paralel bir şekilde, yasa maddesini 

Anayasa’nın 91. maddesini de göz önünde bulundurularak, Anayasa’nın 2, 7 ve 38. 

maddelerine aykırı bulmuştur
636

. 

                                                 
636 Anayasa'nın 91. maddesinde TBMM'nce Bakanlar Kurulu'na kanun hükmünde kararname çıkarma 

yetkisi verilirken KHK ile düzenlenemeyecek konular da sayılmaktadır. Anayasa'nın "suç ve cezalara 

ilişkin esaslar" başlığını taşıyan 38. maddesi de, bu yasak kapsamına girmektedir. Bu durumda suç ve 

cezaların KHK'lerle oluşturulmasına izin verilmediği halde, çıkarılmaları KHK'lere göre çok daha 

kolay olan idari düzenlemelerle kimi eylemlerin suç sayılması düşünülemez. 

Anayasa'da öngörülen suçta ve cezada yasallık ilkesi, özgürlük ve insan haklarının gelişerek bireyin 

öne çıktığı günümüzde, ceza hukukunun da temel ilkelerinden birini oluşturmaktadır. Anayasa'nın 38., 

Türk Ceza Kanunu'nun 1. maddesinde yer alan "Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi", hangi eylemlerin 

yasaklandığının ve bu yasak eylemlere verilecek cezaların hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak biçimde 

yasada gösterilmesini, kuralın "açık", "anlaşılır" ve "sınırlarının belli olması"nı zorunlu kılmaktadır. 

Bu ilke, kişilerin yasak eylemleri önceden bilmeleri düşüncesine dayanmakta, böylece temel hak ve 

özgürlükler güvence altına alınmaktadır. 

İtiraz konusu kuralla, Bakanlar Kurulu'nca Gümrük Kanunu'nun 19. ve 20. maddelerine dayanılarak 

çıkarılan kararlara aykırı olarak bir eşyanın yurda ithali yasaklanmaktadır. Böylece, Bakanlar Kurulu 

kararıyla suç oluşturulmaktadır. Bu nedenle kural, Anayasa'nın 38. maddesine aykırıdır. İptali gerekir. 

Mahkeme, itiraz konusu kuralla uygulanmasında bir malın ithalinin yasaklanması ya da bu kapsamdan 

çıkarılması hususunda idareye verilen yetkiyle suç oluşmasına olanak tanındığını, bunun da yasama 

yetkisinin devri anlamına geldiğini, suçların ancak yasa ile konulup kaldırılabileceğini, bu nedenle 

Anayasa'nın 2. ve 7. maddelerine aykırı olduğunu ileri sürmektedir. 

Anayasa'nın 7. maddesinde, "Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. 

Bu yetki devredilemez." denilmektedir. 

Buna göre, Anayasa'da yasa ile düzenlenmesi öngörülen konularda yürütme organına genel ve sınırları 

belirsiz bir düzenleme yetkisinin verilmesi olanaklı değildir. Yürütmenin düzenleme yetkisi, sınırlı, 

tamamlayıcı ve bağlı bir yetkidir. Bu nedenle, Anayasa'da öngörülen ayrık durumlar dışında, yürütme 

organına yasalarla düzenlenmemiş bir alanda genel nitelikte kural koyma yetkisi verilemez. Ayrıca, 

yürütme organına düzenleme yetkisi veren bir yasa kuralının Anayasa'nın 7. maddesine uygun 

olabilmesi için temel ilkelerin konulması, çerçevenin çizilmesi, sınırsız, belirsiz, geniş bir alanın 

bırakılmaması gerekir. 

Anayasa'nın 38. maddesindeki "kanunsuz suç olmaz" ilkesi gereğince hangi eylemin suç sayılacağının 

yasa ile belirlenmesi zorunludur. İtiraz konusu kuralla kimi malların ithali konusunda Bakanlar 

Kurulu'na yetki verilerek idari düzenlemelerle suç oluşturulmasına olanak tanınması yetki devri 
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7- 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 3239 sayılı Yasa’nın 21. Maddesiyle 

Değişik “Mükerrer 257. Maddesi”nin Birinci Fıkrası  

191 sayılı “Genel Tebliğ”in hukuka uygunluğunun incelendiği davada, ilk 

derece Mahkemesi olarak davaya bakan Danıştay Dördüncü Dairesi, söz konusu 

tebliğin yasal dayanağını oluşturan 213 sayılı Vergi Usul Yasası’nın 3239 sayılı 

Yasa’nın 21. maddesiyle değişik mükerrer 257. maddesinin birinci fıkrasının, 

Anayasa’nın 6, 7, 8, 38, 73 ve 124. maddelerine aykırı görerek Anayasa 

Mahkemesine başvurmuştur. 

Vergi Usul Yasası’nın 3239 sayılı Yasa’nın 21. maddesiyle değişik mükerrer 

257. maddesinin birinci fıkrası şöyledir: “Maliye ve Gümrük Bakanlığı, mükellef ve 

meslek grupları itibariyle muhasebe usul ve esaslarını tesbit etmeye, bu Kanuna göre 

tutulacak defter ve düzenlenecek belgelerin tutulması ve düzenlenmesi 

mecburiyetini, kaldırmaya, vergi kayıp ve kaçağını önlemek amacıyla tutulmakta 

olan defter ve belgelere ilaveten tutulmasını veya düzenlenmesini uygun gördüğü 

defter ve belgelerin mahiyet, şekil ve ihtiva edeceği hususları belirlemeye, bunlarda 

değişiklik yapmaya; bunlar için tasdik, muhafaza ve ibraz mecburiyeti koymaya ve 

kaldırmaya, bedeli mukabilinde basıp dağıtmaya veya üçüncü şahıslara bastırıp 

dağıttırmaya, bunların kayıtlarını tutturmaya ve makineli kasa kullandırmaya ve 

vergi ziyamın önlenmesi, vergi ödemeye teşvik bakımından, vergi kanunlarının 

uygulanmasıyla ilgili olarak levha kullandırma ve asma mecburiyeti getirmeye ve 

kaldırmaya yetkilidir. Bu Kanuna göre düzenlenecek belgelerle bunlara ek olarak 

düzenlenecek belgelerin, üçüncü şahıslara basım ve dağıtım işlerinin yaptırılması ile 

                                                                                                                                          
niteliğinde olduğundan Anayasa'nın 2. ve 7. maddelerine aykırıdır. İptali gerekir. AMK., 18.01.1996 

gün, E. 1995/28, K. 1996/2 (RG: 22.07.2000, 24117). 
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ilgili şekil, şart, usul ve esaslar ve bunlara uyulmaması halinde uygulanacak cezai 

şartlar Maliye Bakanlığınca hazırlanacak ve Resmi Gazetede yayımlanacak 

yönetmelikle belirlenir.” 

Danıştay Dördüncü Dairesi’nin, bizim de katıldığımız Anayasa aykırılık 

gerekçelerinin konumuzla ilgili 38 ve 73. maddeleri ile ilgili açıklamalar dikkat 

çekici olup; konuya ışık tutmaktadır: 

“Kanunla düzenlenmiş alanda, idari düzenlemenin konusu, ancak bu kanunun 

uygulanmasını sağlamak üzere gerekli teknik konulara ve teferruata ilişkin olabilir. 

Ayrıca yürütme organına verilecek teferruatı düzenleme yetkisinin, Anayasa ile 

mutlak surette kanun konusu sayılmış hususlara ilişkin olmaması gerekir. Vergi tarh 

ve tahakkukuna ilişkin idari usulün Kanunla düzenlenmiş olması, tesadüf değildir. 

Vergi Usul Kanununda yer alan hükümler, vergi ve benzeri mali yükümlerle ilgili 

kanunlarda hükümler gibi, kişinin temel hak ve ödevleriyle yakından ilgili ve onu 

sınırlayan ve belirleyen kuralları ifade etmektedir. Temel hak ve hürriyetlerin 

kanunla düzenlenip sınırlanabileceğine ilişkin Anayasa kuralı, bu hususların kanun 

dışında bir düzenlemeye konu edilmelerine engeldir. En azından vergiyle olan 

ilişkisi, hatta ondan ayrılamaz nitelikte bulunuşu vergi usulüne ilişkin kuralların, 

Anayasanın 73 üncü maddesi gereğince, Kanunla konulup, kaldırılması ve 

değiştirilebilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu haliyle söz konusu mükerrer 257 nci 

madde, Anayasanın 73 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmüne de aykırı 

olmaktadır. 

Vergi Usul Kanunu, niteliği gereği, emredici ve kısıtlayıcı kuralları içerir. Bu 

kurallara aykırı hareket, yine aynı kanunda öngörülen cezalarla 
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müeyyidelendirilmiştir. Kanunda öngörülmemiş bazı konuların idâri kararla kanun 

kapsamına alınması, yükümlülerin bu kurala aykırı hareketlerinin cezalandırılmasını 

gerektireceğinden, bu konuda idareyi yetkili kılan kanun maddesinin Anayasa’nın 

38. maddesi ile Öngörülen, “Suçun kanunla belirlenmesi” ve “İdari kararla suç 

ihdasının mümkün bulunmadığı” yolundaki Anayasa kuralına aykırı bulunduğu 

kabul edilmelidir. Anayasanın 38 inci maddesinde yer alan kuralın idari nitelikteki 

suç ve cezalar için de geçerli olduğu, tartışmaya neden olmayacak ölçüde açık 

bulunduğundan, ayrıca tartışılmayacaktır. Ancak idarenin düzenleyici işlemleri 

yaparken, kanun karşısındaki durumunun her zaman aynı olmadığının belirtilmesinde 

yarar vardır. Bu durum her kanunun içerdiği kuralların ve bu kuralların 

düzenledikleri alanın her zaman birbirine benzememesinden ileri gelmektedir. 

Örneğin disiplin suç ve cezalarının, bu Anayasa kuralına rağmen idari kararlarla 

düzenlenebilmesi, bu konunun idarenin iç işleyişinden sayılması ve sadece bu 

işleyişle ilgili yaptırımlar idare alanına girdiği için mümkün görülmüştür. İdarenin iç 

işleyişi sayılmayacak, vergi yükümlüleri hakkında vergi suçu ihdası anlamına gelen 

idari düzenlemelerde bu ilkeye dayanmak mümkün değildir”. 

Ancak Anayasa Mahkemesi, yasa maddesini, Anayasa’nın 38 ve 73. 

maddelerine aykırı bulmamıştır. Kararda özetle,  iptali istenen normda öngörülen 

düzenlemeyi değiştirecek biçimde verilmiş, sınırları belirsiz bir yetki olmadığı; Vergi 

Usul Yasası’nda yükümlülerin vergilendirme ile ilgili olgu ve işlemler için 

düzenleyecekleri ve isteyecekleri belgeler kapsamlı ve ayrıntılı olarak saptanmış 

olmasına karşın ayrıca “Mükerrer 257. madde” ile defter ve belge düzeni alanında 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı’na geniş bir düzenleme yetkisi verilmesinin 

zorunluluktan kaynaklandığı ve belgelerde düzen ve disiplinin bu biçimde 



226 

 

etkinleştirilmek istendiği; yasa maddesiyle amaçlanın teknik ya da ayrıntıya ilişkin 

konuların düzenlenmesine yönelik bulunduğu ve dolayısıyla yasama yetkisinin devri 

niteliğinde bir düzenlemenin mevcut olmadığı ifade edilmiştir
637

.  

 Anayasa Mahkemesi, 38. madde çerçevesinde yapmış olduğu denetimde ise, 

Yasa’da suç fiilinin ve cezasının belirtildiği; suç sayılan eylem ve cezası yasada 

açıkça gösterildikten sonra yasama organının uzmanlık ve yönetim tekniğine ilişkin 

                                                 
637 Söz konusu gerekçeleri desteklemek için, 1961 Anayasası döneminde 1918 sayılı Yasa ile ilgili 

verilmiş olan Anayasa Mahkemesi kararına da atıf yapılmıştır.  

“Anayasa Mahkemesi, 1961 Anayasası döneminde; 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair 

Yasa’ya 6829 sayılı Yasa’yla eklenen “Ek 1. madde”nin birinci fıkrasındaki “Kaçakçılığın men ve 

takibi için lüzum görülen yerlerde İcra Vekilleri Heyeti kararı ile emniyet bölgeleri ihdas olunur.” 

kuralının Anayasa’ya aykırı olmadığını belirleyen 10.12.1962 günlü, Esas: 1962/198, Karar: 1962/111 

sayılı red kararında; “Yasa koyucunun temel kuralla-r saptandıktan sonra uzmanlık ve idare tekniğine 

ilişkin hususların düzenlenmesi için Hükümete yetki vermesi, yasama yetkisin kullanmaktan başka bir 

şey değildir. Bu koşullar altında yürütme organının görevlendirilmesi yasama yetkisinin devri olarak 

nitelendirilemez.” yargısını açıklamıştır. 

Yürütmenin, tüzük ve yönetmelik çıkartmak gibi klasik düzenleme yetkisi, idarenin yasallığı ilkesi 

içerisinde sınırlı ve tamamlayıcı bir yetki durumundadır. Anayasa’da belirtilen kimi ayrık durumlar 

dışında, yasalarla düzenlenmemiş bir alanda yürütmenin öznel hakları etkileyen bir kural koyma 

yetkisi bulunmamaktadır. Yasa ile yetkili kılınmış olması da yasama organının belirlediği kapsam ve 

sınırlar içinde türevsel bir yetkinin kullanılması anlamına gelir. 

İtiraz konusu kurallar Maliye Bakanlığı’na verilen vergi kayıp ve kaçağını önlemek amacıyla 

tutulmakta olan defter ve belgelere ilaveten defter tutulmasını ve belge düzenlenmesini belirleme 

yetkisinin, yasada amacının ve sonuçlarının belirlenmiş olması, günlük olayların izlenmesine, teknik 

ya da ayrıntıya ilişkin konuların düzenlenmesine yönelik bulunması karşısında yasama yetkisinin 

devri niteliğinde değildir. Ayrıca, 1982 Anayasası’nda yürütmenin görev olmaktan öteye bir yetki 

gücüne sahip bulunması, yasama ile yürütmenin eşitlik ve denklik içinde işbirliği içinde bulunması 

Maliye ve Gümrük Bakanlığının İdarenin bir hizmet birimi durumunda bulunması da gözetilmelidir. 

Bu nedenle itiraz konusu kural, Anayasa’nın 6., 7. ve 8. maddelerine aykırı bulunmamıştır” AMK., 

15.10.1991 gün, E. 1990/29, K. 1991/37 (RG: 05.02.1992, 21133). 

. 
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konularda alınacak önlemlerin duyulan gereksinmelere uygunluğunu sağlamak 

amacıyla yürütme organına kimi kararlar almak üzere yetki vermesi, kararla suç 

ortaya konulması anlamına gelmeyeceği, resmi gazetede yayınlanan düzenleyici 

işlemin, hangi kurala uymadığı takdirde ne kadar ceza ödeneceğini önceden bilmek 

olanağını tanıdığı ve ayrıca vergi idarelerince verilen para cezalarının teknik anlamda 

ceza niteliğinde olmadığı, idari birer yaptırım niteliğinde olduğu hususundaki 

düşünceler de gözetildiğinde belge düzenine ilişkin idari düzenlemelere aykırı 

davranış suç değil, birer disiplin suçu, hattâ bir tür mali kolluk önlemi olduğu; bu 

nedenle kanunsuz suçtan söz edilemeyeceği sonucuna varılmıştır. 

Anayasa’nın 73. maddesi bağlamında yapılan denetiminde de, belge 

düzeninde değişiklik yapma yetkisini içeren 213 sayılı Vergi Usul Yasası’nın 

“Mükerrer 257. maddesi”nin birinci fıkrası, idareye verginin yükümlüsü, konusu, 

matrahı ve vergiyi doğuran olay gibi temel öğelerinde değişiklik yapmaya yetki 

vermediğinden, Anayasa’nın 73. maddesine ayıkırı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Oysa mük. 257. maddesinde, Bakanlığa tanınan geniş yetkiyle, vergi 

yükümlülerine birçok ödev getirmekte Bakanlıkça getirilen bu ödevlere uymamak 

ise, VUK’un mük 355. maddesi ile özel usulsüzlük kabahati olarak belirlenmiştir. 

Ancak hem idare tarafından kanunda öngörülmemiş ödevlerin getirilmesi, hem de bu 

ödevlere uyulmamasının kabahat olarak öngörülmesi, Anayasa’nın 73/3. maddesinde 

ifadesini bulan vergilerin yasallığı ilkesine tamamen aykırıdır. Yine kabahat 



228 

 

fiillerinin, belirlenmesini idareye bırakan bu yasa Anayasa’nın 38/1. maddesine de 

aykırıdır
638

. 

8- 213 sayılı VUK’un 11. Maddesine 3418 Sayılı Yasa İle Eklenen Fıkra 

Anayasa Mahkemesinin önüne itiraz yoluyla gelen, 213 sayılı Vergi Usul 

Kanunu'nun 11. maddesine 3418 sayılı Kanun'un 30. maddesiyle eklenen fıkrada, 

“Maliye ve Gümrük Bakanlığı zirai ürünlerin (işlenmiş olanlar dahil) alım ve 

satımına aracılık eden kuruluşlar ile Ticaret Borsalarını bu mahsullerin satın alınması 

sırasında yapılacak vergi tevkifatından müteselsilen sorumlu tutmaya, sözkonusu 

ürünlerin satışı dolayısıyla yapılacak vergi tevkifatının hangi safhada yapılacağını 

her bir ürün için ayrı ayrı belirlemeye yetkilidir” denilmektedir. 

Anayasa Mahkemesi itiraza konu yasa maddesini ceza niteliğinde 

görmeyerek, Anayasa’nın 38. maddesiyle ilgisini görmemiştir. Söz konusu kararda,  

“Davacı Mahkeme, Anayasa'nın 38. maddesinde yer alan suç ve cezalarla ilgili 

ilkenin vergilendirmeye ilişkin idari nitelikteki suç ve cezalar için de geçerli 

olacağını, dava konusu fıkradaki müteselsil sorumluluğun bir tür ceza olduğunu ve 

bu sorumluluğu belirlemek üzere yapılacak idari düzenlemelerin suç oluşturması 

anlamına geleceğini, bunun da 38. maddesiyle aykırılık oluşturacağı savında 

bulunmaktadır. Anayasa'nın "suç ve cezalara ilişkin esaslar" başlıklı 38. maddesiyle, 

suç ve cezaların yasallığı ve kişiselliği ilkesi konulmuştur. Türk Ceza Yasası'nın 1. 

maddesinde de suç ve cezanın yasayla saptanacağı ilkesi yinelenmiştir. Anayasa'nın 

38. ve Türk Ceza Yasası'nın 1. maddesindeki kanunsuz suç ve ceza olamayacağı 

                                                 
638 BAŞARAN, YAVAŞLAR, F., “Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Vergi Kabahat ve Yaptırımlar”, 

T.C İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tarafından Düzenlenen İdari Ceza Hukuku 

Sempozyumu, s. 293-294. 



229 

 

ilkesi, suç sayılan eylemlerin yasada belirtilmesi ve bu eylemlere verilecek cezanın 

yasa ile saptanmasını gerekli kılar. Vergi hukukunda, vergi suçları ve cezaları; mali 

ve idari suç ve cezalar, ceza hukuku alanında ve anlamındaki suç ve cezalar olarak 

iki kategoriye ayrılmaktadır. Malî ve idari nitelikteki suç ve cezalarda eylem ve 

yaptırım, idari yöntemlerle saptanmaktadır. Vergi idaresince suç olarak saptanan 

fiiller için yargı kararına gerek olmadan, vergi idarelerince ceza verilmektedir. Bu tür 

suçların yaptırımı, mali ve idaridir. Anayasa'nın 38. maddesinin sekizinci 

fıkrasındaki "idare kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğuran bir müeyyide 

uygulayamaz." kuralından da idarî ve malî nitelikteki vergi suç ve cezaları ile maddî 

ceza hukuku anlamındaki vergi suç ve cezalarının birbirinden farklı kurumlar olarak 

öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Diğer yönden dava konusu fıkra ile getirilen müteselsil 

sorumluluk Ceza Hukuku anlamında bir suç değildir. Fıkrada düzenlenen müteselsil 

sorumluluk, çeşitli vergi kanunlarında düzenlenen sorumluluk kurumunun bir 

türüdür. Vergi yasalarında bu konuda özel bir kural bulunmazsa müteselsil 

sorumluluğun tanımlanmasında ve uygulanmasında, Borçlar Hukuku kuralları göz 

önünde tutulur. Bu nedenlerle, itiraz konusu kuralın Anayasa'nın 38. maddesi ile 

ilgisi görülmemiştir” denilmektedir.
639

 

Görüldüğü gibi kararda, idari ve mali nitelikteki suç ve cezalara, Anayasa’nın 

38. maddesinin tatbik edilemeyeceği, ayrıca müteselsil sorumluluk kavramının özel 

hukuk içerisinde kaldığı, dolayısıyla fıkra ile ceza hukuku anlamında bir suç tesisinin 

düzenlenmediği iddia edilmiştir. 

                                                 
639 AMK., 18.7.1994 gün, E. 1994/46, K. 1994/57  (RG: 14.12.1995, 22493). 
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Ancak vergi hukukundaki sorumluluk kavramı ışığında, Maliye Bakanlığı’na 

düzenleme yetkisi veren yasa maddesi hakkındaki söz konusu Mahkeme görüşüne 

katılmak mümkün değildir.  

Konunun aydınlığa kavuşabilmesi için, her şeyden önce vergi hukukunda 

düzenlenen sorumluluk kavramının içine nelerin girdiğini tespit etmek gerekir. 

İtiraza konu VUK’un 11. maddesinin ilk iki fıkrasında, “Yaptıkları veya yapacakları 

ödemelerden vergi kesmeye mecbur olanlar, verginin tam olarak kesilip 

ödenmesinden ve bununla ilgili diğer ödevleri yerine getirmekten sorumludurlar. Bu 

sorumluluk, bunların ödedikleri vergilerden dolayı asıl mükelleflere rücu etmek 

hakkını kaldırmaz” hükmüne yer verilmiştir. O halde, vergi sorumlusu, ödenmeyen 

vergiden, gecikme faizinden ve cezasından sorumludur. Ancak cezaların şahsiliği 

ilkesi çerçevesinde düzenlenen ikinci fıkrada, verginin vergi mükellefine rücu 

edilmesine cevaz verildiği halde, ceza açısından buna izin verilmemiştir. 

Dolayısıyla Maliye Bakanlığı’na müteselsil sorumluluğa ilişkin düzenleme 

yetkisi tanıyan itiraza konu fıkra ile aynı zamanda cezai sorumluluğun tanınması da 

Bakanlığa verilmiş olmaktadır. Bu durumun ise, Anayasa’nın 38. maddesine aykırı 

olduğu açıktır. Diğer taraftan, sorumluluğun kapsamını belirleme yetkisini Bakanlığa 

vermesi nedeniyle, Anayasa’nın 73. Maddesine de aykırıdır. 

9- 2279 sayılı Yasa’nın 17. Maddesi ile 90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 15. Maddesinin 2. Bendi 

90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname’nin 2. bendi de içeren 15. maddesinde, “1) Bu Kanun Hükmünde 

Kararnamenin 12, 13 ve 14 üncü maddelerinde yazılı yükümlülük ve sorumlulukları 
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yerine getirmeyenler 100.000 liradan 500.000 liraya kadar ağır para cezasına 

çarptırılırlar. 

2) 1 inci fıkra hükmü dışında kalan hallerde, tefeciler 6 aydan 2 yıla kadar 

hapis cezasıyla birlikte 50 bin liradan az olmamak kaydıyla, sağladıkları menfaatlerin 

5 katı ağır para cezasıyla cezalandırılır. 3) Bu suçların tekrarı halinde cezalar 3 katına 

çıkarılarak hükmolunur.” hükmüne yer verilmiştir. 

2279 sayılı Yasa’nın 17. maddesinde ise, “Tefecilik edenler bir aydan bir 

seneye kadar hapse ve (500) liradan (10.000) liraya kadar ağır para cezasına mahkûm 

edilir. Ayrıca iki seneden beş seneye kadar amme hizmetlerinden mahrumiyetlerine 

karar verilebilir. Bu cezalar tecil edilemez.” hükmüne yer verilmiştir. 

Anayasa’ya aykırılık iddiası, 90 sayılı KHK ‘nın 16. maddesi ile 2279 sayılı 

Yasa’nın yürürlükten kaldırılması ve aynı KHK’nın 17/3. maddesine göre, 2279 

sayılı Yasa’nın suç ve cezalar ile hükümlerinin bu Kanun Hükmünde Kararname 

yürürlüğe girinceye kadar devam edilecek olmasından kaynaklanmıştır
640

.  

Anayasa Mahkemesi, Anayasa’ya aykırılık itirazını, “Yaptırım içeren itiraz 

konusu 17. madde, 2279 sayılı Yasa’da düzenlendiğine ve 90 sayılı KHK’nin 17. 

maddesinin üçüncü fıkrasında, “15. madde yürürlüğe girinceye kadar 2279 sayılı 

Kanunun suç saydığı fiiller hakkında, bu Kanunun 17. maddesinde yazılı hükümlerin 

                                                 
640 ŞEN, E., 1962-1997 Anayasa Mahkemesi Kararlarında Ceza Hukuku, Ceza Özel Hukuku, 

Ceza Yargılaması Hukuku, Ceza İnfaz Hukuku, s.105-106., APİŞ, Ö., “Yürütmenin/İdarenin 

Düzenleyici İşlemleriyle Suç ve Ceza Yaratılması Yasağı ve Türk Anayasa Mahkemesi’nin Yasağa 

İlişkin Kararları Açısından Bir İnceleme”,  s. 193. 
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uygulanmasına devam olunur” denildiğinden “kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesine 

aykırılıktan söz edilemeyeceği” gerekçesiyle reddetmiştir
641

. 

Ancak Yüksek Mahkemenin söz konusu kararına katılmak mümkün değildir. 

Nitekim KHK ile suç ve ceza normu düzenlenemeyeceği, Anayasa’nın 91. 

maddesinin amir hükmüdür. Normatif düzenden ilga edilen 2279 sayılı Yasa’nın 

KHK ile yürürlüğünün devam ettirilmesi, Anayasa’nın 91. maddesine uygun 

değildir. KHK’nın mülga Yasa maddesine atıfda bulunması, suç ve cezaların 

kanuniliği ilkesine uygun davranıldığı sonucunu doğurmaz. Diğer taraftan, KHK ile 

suç ve ceza normu içeren yasanın ilga edilmesi de, Anayasa’nın 38 ve 91. 

maddelerine aykırıdır. Zira söz konusu Anayasa’nın amir hükümleriyle, sadece 

kanunsuz suç ve ceza yaratılamayacağı değil, aynı zamanda mevcut suç ve cezaların 

kanun dışında kaldırılması da yasaklanmıştır
642

. Nitekim idarenin bir fiili suç haline 

getirmesi ne kadar keyfiliğe yol açabilirse, aksi de o kadar keyfiliğe yol açabilir
643

. 

Dolayısıyla tartışma konusu KHK, suç ve cezaya ilişkin yasa hükmünü ilga etmesi ve 

“15. madde yürürlüğe girinceye kadar 2279 sayılı Kanunun suç saydığı fiiller 

hakkında, bu Kanunun 17. maddesinde yazılı hükümlerin uygulanmasına devam 

                                                 
641 AMK., 21.06.1995 gün, E. 1995/14, K. 1995/15 (RG: 13.02.1996, 22553). 

642 ŞEN, E., 1962-1997 Anayasa Mahkemesi Kararlarında Ceza Hukuku, Ceza Özel Hukuku, 

Ceza Yargılaması Hukuku, Ceza İnfaz Hukuku, s. 107., APİŞ, Ö.,” Yürütmenin/İdarenin 

Düzenleyici İşlemleriyle Suç ve Ceza Yaratılması Yasağı ve Türk Anayasa Mahkemesi’nin Yasağa 

İlişkin Kararları Açısından Bir İnceleme”,  s. 194. 

643 ÖZBEK, V., Ö., TCK  İzmir Şerhi, Yeni Türk Ceza Kanunu’nun Anlamı (Açıklamalı-

Gerekçeli-İçtihatlı), C: I, Genel Hükümler, (Madde 1-75) Seçkin Yay., 2010, s. 37. 
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olunur” hükmüyle de suç ve cezaya ilişkin yeniden norm getirmesi nedenleriyle, 

Anayasa’nın 38 ve 91. maddelerine aykırılık teşkil etmektedir
644

.  

Bu itibarla, Yüksek Mahkeme’nin KHK’da kanuna atıfta bulunulduğu 

gerekçesi ve KHK’larla suç ve cezaların ilga edilmesi, değiştirilmesinin kanunilik 

ilkesine aykırılık teşkil etmediği iddiası kabul edilebilir nitelikte bulunmamaktadır
645

. 

10- 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici 

Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun’un Mükerrer Madde 

8’in 2. Fıkrası 

Anayasa’nın 2, 7 ve 38. maddelerine aykırılık iddiasını içeren somut norm 

denetimi yoluyla, Yüksek Mahkeme’nin önüne gelen 3100 sayılı Yasa’nın “Ceza ve 

Sorumluluk” başlıklı mükerrer 8. Maddesinin 2. fıkrasında, “Maliye ve Gümrük 

Bakanlığınca belirlenip açıklanan usul ve esaslara uymayan, üretici veya ithalatçı 

kuruluşlar, bunların satış, bakım-onarım servislerinde görevli elemanları ile ödeme 

kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti bulunan mükellefler hakkında; her bir 

tespit için ayrı ayrı olmak üzere, Vergi Usul Kanunu’na bağlı "Usulsüzlük Cezalarına 

Ait Cetvel"de yer alan birinci derece usulsüzlük cezalarının beş katı uygulanır” 

hükmü yer almaktadır. 

                                                 
644 Konu hakkında  daha ayrıntılı açıklama için bkz: ŞEN, E., 1962-1997 Anayasa Mahkemesi 

Kararlarında Ceza Hukuku, Ceza Özel Hukuku, Ceza Yargılaması Hukuku, Ceza İnfaz 

Hukuku, s. 107-108. 

645 APİŞ, Ö.,” Yürütmenin/İdarenin Düzenleyici İşlemleriyle Suç ve Ceza Yaratılması Yasağı ve Türk 

Anayasa Mahkemesi’nin Yasağa İlişkin Kararları Açısından Bir İnceleme”,  s. 195. 
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Anayasa Mahkemesi, söz konusu Yasa maddesinin Anayasa'ya uygunluk 

denetimi sırasında, Anayasa’ya uygunluk denetimi yapmış olduğu normu, Anayasa 

38. madde kapsamı dışında bir norm olarak kabul etmiştir.  

Nitekim Yüksek Mahkeme kararında, “Vergi ve benzeri malî yükümlülüklere 

ilişkin uygulamaya yönelik kuralların idarî düzenleyici metinlere bırakılması yasama 

organının takdir alanı içindedir. Yasa koyucu bu tür kuralları kendisi ayrıntılı 

biçimde düzenleyeceği gibi, çerçevesini belirleyerek ayrıntıları idarenin 

düzenlemesine de bırakabilir. Anayasa’nın 115 ve 124. maddelerine göre idare, yasa 

ile yetkili kılındığı konularda objektif düzenleyici kurallar koyabilir. 115. maddeye 

göre, kanunların uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere 

Bakanlar Kurulu’nca tüzük, 124. maddeye göre de, Başbakanlık, Bakanlıklar ve 

kamu tüzel kişilerince, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin 

uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak koşuluyla yönetmelikler 

çıkarılabilir. İtiraz konusu kuralla Bakanlığa tanınan düzenleme yetkisi, vergi, resim, 

harç ve benzeri mali yükümlülük getirilmesine ilişkin olmadığı gibi, yasama 

yetkisinin devri niteliğinde de değildir. (…)Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nca 

belirtilen süre içerisinde, ödeme kaydedici cihazı vergi dairesine kaydettirmeyen 

davacı hakkında usulsüzlük cezası verilmesini öngören yasa kuralında, Anayasa’nın 

38. maddesinin birinci fıkrasıyla, sekizinci fıkrasının ilk tümcesine aykırılık 

bulunmamaktadır. Çünkü, mükelleflerin ödeme kaydedici cihazları bulundurma ve 

vergi dairesine kaydettirme konusunda Yasa ile Maliye Bakanlığı yetkili kılınmış, bu 

gereğe uymayanlar hakkında da usulsüzlük cezası öngörülmüştür. Anayasa’nın 38. 

maddesinin sekizinci paragrafında yer alan, idarenin kişi hürriyetinin kısıtlanması 

sonucunu doğuran bir yaptırım uygulayamayacağı biçimindeki kuraldan açıkça 
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anlaşılacağı gibi, yasayla yetkili kılındığı sürece idarece para cezası verilebilir. 

Nitekim, bu kural uyarınca idarelerce bir çok konuda re’sen idari para cezası 

uygulanabilmektedir” denilerek Anayasa’nın 2, 7 ve 38. maddelerine aykırılık 

bulmamıştır
646

.  

Ancak çoğunluğun görüşünün aksine, Başkan Yekta Güngör Özden ve Yargıç 

Ahmet Necdet Sezer, karara katılmamışlar ve normu Anayasa’nın 38. maddesi 

kapsamında görerek 38. madde bağlamında denetime tabi tutmuş ve kanunilik 

ilkesine aykırı görmüşlerdir
647

. 

                                                 
646 AMK., 29.01.1997 gün, E. 1996/11, K. 1997/4 (RG: 30.06.2001, 2448).  

647 “Vergiye ilişkin “usulsüzlük cezası”da olsa, suçun yasaca değil, Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nca 

belirlenmesine (saptanmasına) ilişkin düzenleme Anayasa’nın 2., 7. ve 38. maddelerine aykırıdır. 

Suç sayılacak eylemin yasalarla belirlenmesi, Anayasa’nın 38. maddesinin gereğidir. Bir eylemin suç 

sayılması ancak yasa kuralıyla olabilir. Ayrı eylemin, başlangıç ve sonuç ilişkisi-bağlantısı içinde, 

cezasının yasada gösterilmesi suçunun gösterilmemesini geçerli kılamaz. Cezanın gösterilmesi gibi 

hangi eylemin suç sayıldığının da yasada gösterilmesi gerekir. Bakanlar Kurulu’na Anayasa’nın 73. 

maddesinin son fıkrasıyla tanınan yetki, belli konularda yasanın belirttiği alt ve üst sınırlar içinde 

değişiklik yapabilmektir. Bunun da ilgili yasada öngörülmesi koşuldur. TBMM’nin, Anayasa’nın 87. 

maddesi uyarınca yapacağı yasada, 38. madde gereğince belirlemesi gereken bir durumu Bakanlar 

Kurulu’nu aşarak Maliye ve Gümrük Bakanı’na bırakması Anayasa’nın 7. maddesine, bu tutum da 

sonuçta Anayasa’nın 2. maddesine aykırıdır. 

“Hiçbir belirleme yapmadan, yetkinin Bakanlığa devri, Anayasa katında geçerli görülemez. Yasa 

ilkeleri koymalı, çerçeveyi çizip sınırları belirlemeli idi. Bu koşullara uyarak Bakanlığın 

yetkilendirilmesi yasaya bağlılığı sağlamış olurdu. Eldeki işte suçu yasa değil, Bakanlık 

belirlemektedir. Önceden açıklanmış, bilinir olması anayasal gereğe uyulmuş sayılmasına yeterli 

değildir. Yönetsel bir karar, yasal bir kural yerine geçmektedir. Kararla suç oluşturulması, Anayasa’ya 

uygun biçimde yasalarla verilen sınırlı yetkiyle olanaklıdır. Bu zorunluluğa aykırı olan kuralın iptal 

edilmesi gerektiği görüşüyle karşı oy kullanıyorum” (Yekta Güngör Özden’in karşı oyu). Anayasa’nın 

38. maddesinde “kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesi getirilmiştir. Suç ve cezanın yasallığı ilkesi, 

Anayasa’nın yasaklayıcı ve buyurucu kuralları ile toplum yaşamı ve kişi hak ve özgürlükleri 

yönlerinden getirdiği güvencelere aykırı olmamak koşuluyla suç ve ceza konusundaki düzenlemeleri 

yapma yetkisinin yalnız yasakoyucuya ilişkin olmasını zorunlu kılar. 
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Anayasa Mahkemesi’nin çoğunluk görüşüne katılmak mümkün değildir. 

Yüksek Mahkeme, söz konusu normu ceza normu olarak görmemiş ve böylece yasa 

maddesini Anayasa’nın 38. maddesi kapsamı dışında tutmuştur. Diğer taraftan, 

normun vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülük getirilmesine ilişkin olmadığı 

gerekçesiyle de, Anayasa’nın 73. maddesine aykırı görmemiştir.  

Her şeyden önce, anayasaya uygunluk denetimine tabi tutulan norm bir ceza 

normudur. Normun idari ceza normu, fiilin bir kabahat niteliğinde olması, 

Anayasa’nın 38. maddesindeki kanunilik ilkesi açısından herhangi bir fark 

yaratmaz
648

.  

Yüksek Mahkemenin çoğunluk görüşünde, Anayasa’nın 38/8. maddesindeki 

idarenin kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğuran bir yaptırım 

uygulayamayacağı biçimindeki düzenlemeden, karşıt kavram yoluyla, yasayla yetkili 

kılındığı sürece idarece para ceza verilebileceği sonucuna varılmıştır. Böylece 

kanunilik ilkesinin kabahatlerde uygulanmayacağı sonucuna varılmıştır. 

                                                                                                                                          
Yine bu ilke, suçun, yani ne gibi eylemlerin yasaklandığının hiçbir kuşkuya yer vermeyecek biçimde 

yasada belirtilmesini ve bu suçun cezasının da yine yasada gösterilmesini gerektirir. Kişinin, yasak 

eylemleri ve bu eylemlerin cezalarını önceden bilmesi, hak ve özgürlüklerinin güvencesidir. 

Anayasa’nın 7. ve 87. maddeleri gereğince yasama yetkisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ilişkin 

olup, devredilemez. Bu anayasal ilke karşısında yürütmenin suç oluşturabilmesi olanaksızdır. 

Suç ve ceza konusunda yürütme organına genel ve sınırları belirsiz düzenleme yetkisi veren yasa 

kuralı, Anayasa’nın yukarıda belirtilen ilkeleriyle bağdaşmaz. 

Bu nedenle, temel kuralları koymadan, ölçüsünü belirlemeden ve sınırını çizmeden yürütmeye suç 

oluşturma yetkisi veren itiraz konusu kuralın, Anayasa’nın 38., 2., 7. ve 87. maddelerine aykırı 

olduğunu düşünüyor ve çoğunluk görüşüne katılmıyorum” (Ahmet Necdet Sezer’in karşı oyu). (RG: 

30.06.2001, 2448).  

648 APİŞ, Ö.,” Yürütmenin/İdarenin Düzenleyici İşlemleriyle Suç ve Ceza Yaratılması Yasağı ve Türk 

Anayasa Mahkemesi’nin Yasağa İlişkin Kararları Açısından Bir İnceleme”,  s. 196. 
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Ancak söz konusu yorum, Anayasa’nın 38. maddesine tamamen aykırıdır. 

Kararda savunulduğunun aksine, Anayasa’nın 38. maddesinde sıralanan suç ve 

cezalara ilişkin temel prensiplerin, kabahatler açısından da geçerli olduğunu 

Anayasa’nın anılan maddesindeki düzenlemeden de anlaşılabilmektedir. Anılan 

maddede bu şekilde bir ayrım yapılmamıştır.  İdari yaptırımlar açısından düzenlenen 

tek farklılık, idarenin, kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğuran bir 

müeyyideyi uygulayamayacağına ilişkindir. Bu düzenleme de özgürlükleri daraltıcı 

değil, bilakis genişleticidir. Anayasa koyucunun, kabahat ve idari yaptırımların 

kanuniliği konusunda, herhangi bir daraltıcı düzenlemeye yer vermeden veya bu 

konuda kanuna da bir yetki tanımadan, kanunilik ilkesinin kabahatler açısından 

geçerli olmadığı ileri sürülemez ve bu konuda yasama organınca yapılan düzenleme 

Anayasa’nın 38. maddesine aykırı olur. Dolayısıyla Anayasa 38/8. maddeyi gerekçe 

göstererek, kabahatleri kanunilik ilkesini dışında tutan söz konusu yoruma katılmak 

mümkün değildir. 

Vergi kabahati fiilini belirleme yetkisini Maliye Bakanlığı’na tanıyan, yasa 

maddesinin Anayasa’nın 38. maddesine aykırı olduğu tespitini yaptıktan sonra, aynı 

yasa konusunda 73. madde konusunda yapılan yoruma da katılmadığımızı belirtmek 

isteriz. Nitekim yukarıda ifade edildiği üzere, verginin yasallığı ilkesinin içeriğini; 

verginin ana öğeleri, vergiyi kurucu temel öğeler, vergi ödev ve vergi yöntem (usul) 

ilişkilerini düzenleyen kurallar oluşturmaktadır. Bu çerçevede, vergi ödevleri ve bu 

ödevlere aykırı hareket edilmesinin sonucu olarak belirlenen vergi suç-kabahat ve 

cezaları da, bu kapsam içindedir.  
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11- 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’un 3521 

sayılı Yasa ile Değişik 3. Maddesinin a Bendi 

Anayasa’ya aykırılık iddiası ile Yüksek Mahkeme’nin önüne taşınan söz 

konusu Yasa maddesi, “Bakanlar Kurulunca 1 inci maddeye göre alınan kararlara 

aykırı hareket eden veya bu kararlardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmeyen 

gerçek ve tüzel kişiler beş milyon liradan elli milyon liraya kadar ağır para cezası ile 

cezalandırılırlar. Ancak, karara aykırı fiil 1 inci maddede yazılı kıymetlerin izinsiz 

olarak yurttan çıkarılması veya yurda sokulması mahiyetinde ise eşya ve kıymetlerin 

rayiç bedeli kadar,  teşebbüs halinde bu bedelin yarısı kadar ağır para cezasına 

hükmolunur. Yakalanan eşya ve kıymetler, fiil teşebbüs derecesinde kalsa dahi, 

müsadere olunur. Yakalanamadığı için müsadere edilemeyen eşya ve kıymetlerin 

rayiç bedeli kadar ağır para cezasına hükmolunur” şeklindeydi. 

Anayasa Mahkemesi kararında, “1567 sayılı Yasa’nın 3. maddesinin (a) 

bendinde, “Bakanlar Kurulu”nca 1. maddeye dayanılarak alınan kararlara aykırı 

hareket edenler hakkında ceza yaptırımı öngörülmüştür. Buna göre, suçun yasal 

unsuru Bakanlar Kurulu’nun 1. maddeye göre aldığı kararlara aykırı davranmaktır. 

Bu nedenle, suçun yasallığı ilkesine aykırılık görülmemiştir. Yasa koyucu tarafından 

suçun unsurlarının saptanmasından ve suç oluşturan eylemin ve cezanın yasada 

açıkça belirlenmesinden sonra ayrıntılarla uzmanlık ve yönetim tekniğine ilişkin 

konuların düzenlenmesinde yürütmeye yetki verilmesi, kararla suç oluşturma 

anlamına gelmez ve yasallık ilkesi de zedelenmez. Kaldı ki, Bakanlar Kurulu kararı 

daha önce Resmî Gazete’de yayımlanarak kişilere hangi eylemlerin yasaklandığı 

duyurulmakta ve böylece kişinin güvencesi sağlanmaktadır. Ceza da yasa ile 

gösterildiğine göre kararname ile suç oluşturulması söz konusu olamayacağından bu 
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konuya ilişkin sav yerinde görülmemiştir” şeklindeki gerekçeleri ile Anayasa’ya 

aykırılık iddiasını reddetmiştir
649

. 

Kararda Anayasa Mahkemesi öncelikle, “Bakanlar Kurulu”nca 1. maddeye 

dayanılarak alınan kararlara aykırı hareket edenler” ibaresinin kanunda yer alması 

nedeniyle fiilinin kanunda açıkça ifade olunduğu, dolayısıyla kanunilik ilkesine 

uyulduğunu belirtmektedir. Yukarıda ifade edildiği gibi, bu sonuca maddi anlamda 

kanunilik ilkesinden yararlanarak varılmaktadır. Oysa suç fiilinin öğelerini belirleme 

yetkisinin hiçbir sınırlama olmadan Bakanlar Kuruluna verilmesi, suç ve cezanın 

kanunda belirtilmesi demek olan kanunilik ilkesine uygun değildir. 

Yine Yüksek Mahkeme’nin “Bakanlar Kurulu kararı daha önce Resmî 

Gazete’de yayımlanarak kişilere hangi eylemlerin yasaklandığı duyurulmakta ve 

böylece kişinin güvencesi sağlanmaktadır” şeklindeki gerekçesine katılmamaktayız.  

Suçların yasallığı ilkesindeki yegane amaç, suç teşkil eden fiillerin önceden 

kişiler tarafından bilinmesi değildir. Yasallık ilkesinin iki temel amacı vardır. 

Bunlardan birincisi ile hangi fiillerin yasaklar kapsamında olduğunu önceden 

bireylere duyurulması ve böylece gösterilen sınırlar çerçevesinde bireylerin 

diledikleri gibi davranabilme imkanı sağlanmaktadır. İkinci ve asıl amaç ise, siyasi 

iktidar karşısında kişi hak ve özgürlüklerinin güvenceye almak için suç ihdas etme 

yetkisinin yalnız milletin temsilcisi olan yasama organına ait olması ve onun 

                                                 
649 AMK., 08.10.1998 gün, E. 1997/53, K. 1998/62 (RG: 04.07.2001, 24452).  
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belirlediği suç ve cezalar dışında kimsenin eylemlerinden dolayı sorumlu 

tutulamamasıdır
650

.  

Yasallık ilkesi, “suçun, yani ne gibi eylemlerin yasaklandığının hiçbir 

kuşkuya yer vermeyecek biçimde yasada belirtilmesini ve bu suçun cezasının da yine 

yasada gösterilmesini gerektirir. Kişinin, yasak eylemleri ve bu eylemlerin cezalarını 

önceden bilmesi, hak ve özgürlüklerinin güvencesidir. Ayrıca, Bakanlar Kurulunca 

çıkarılacak düzenleyici tasarruflarla suç öğelerinin belirlenmesi hukuk güvenliğini de 

ortadan kaldırmaktadır”
651

.  

12- 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu'nun, 12. 

Maddesinin Birinci Fıkrası 

Anılan maddede, “Bu Kanuna ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin 

düzenleyici işlemlere aykırı hareket edenlere diğer mevzuattaki ceza hükümleri saklı 

kalmak kaydıyla aşağıdaki bentlerde belirtilen uyarma, para ve belge iptali cezaları 

uygulanır” hükmü yer almıştır. 

Anayasa Mahkemesi, söz konusu maddeye yapılan itirazı, Mahkemenin 

birçok kararında sıklıkla tekrar ettiği, (Yasakoyucu tarafından suç oluşturan eylemin 

ve suçun unsurlarının saptanmasından, cezasının da yasada açıkça belirlenmesinden 

sonra uygulamaya yönelik olarak, uzmanlık ve yönetim tekniğine ilişkin ayrıntıların 

                                                 
650 ŞEN, E., Çevre Ceza Hukuku (Ceza Hukuku Açısından Sağlıklı ve Düzenli Bir Çerçevede 

Yaşama Hakkı), s. 102, ŞEN, E., Yeni Türk Ceza Kanunu Yorumu, C:I, (Madde  1 –Madde 

140), s. 13. 

651 Sn. Yargıç Ahmet Necdet Sezer’in karşı oy yazısı. AMK., 08.10.1998 gün, E. 1997/53, K. 1998/62 

(RG: 04.07.2001, 24452). 
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belirlenebilmesi için yürütme organına yetki verilmesi, düzenleyici işlemlerle suç ve 

ceza oluşturma anlamına gelmeyeceği) gerekçelerle reddetmiştir
652

. 

Oysa aynı Anayasa Mahkemesi kararına karşı yazılan karşı oy yazısında
653

 

belirtildiği gibi, “…getirilen kural ile ister Kanun'un isterse Kanun'da yer alan 

suçların uygulanmalarına yönelik olsun, düzenleyici işlemlere aykırı davranmanın 

suç olacağı kabul edilmekle, yasama organının münhasır yetki alanı içinde bulunan 

suç ve cezaya ilişkin düzenlemelerin idarece yapılmasına da olanak tanınmaktadır. 

Böyle bir düzenleme suçta ve cezada kanunilik ilkesine ve dolayısıyla Anayasa'nın 

38. maddesine aykırıdır. 

Yasanın uygulanmasına yönelik olarak uzmanlık ve yönetim tekniğine ilişkin 

ayrıntıların idarece düzenlenmesi, genelde yasama yetkisinin devri anlamına gelmese 

                                                 
652 “5225 sayılı Yasa'nın 12. maddesinde, yaptırım uygulanmasını gerektiren eylemler ile bunlara 

ilişkin cezaların tür ve miktarı açıkça belirtilerek suç ve cezanın yasayla düzenlenmesi gereği yerine 

getirilmiştir. 

Maddenin birinci fıkrasının birinci tümcesinde yer alan ve iptali istenen "... ve bu Kanunun 

uygulanmasına ilişkin düzenleyici işlemlere ..." ibaresi ile, idareye, suç ve ceza oluşturma yetkisi 

verilmemiştir. İdareye düzenlemesi için bırakılan husus, Yasa'da sayılan uyarma, para ve belge iptali 

cezalarının uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. 

Yasakoyucu tarafından suç oluşturan eylemin ve suçun unsurlarının saptanmasından, cezasının da 

yasada açıkça belirlenmesinden sonra uygulamaya yönelik olarak, uzmanlık ve yönetim tekniğine 

ilişkin ayrıntıların belirlenebilmesi için yürütme organına yetki verilmesi, düzenleyici işlemlerle suç 

ve ceza oluşturma anlamına gelmeyeceğinden suç ve cezada yasallık ilkesine aykırılık oluşturmaz. 

Açıklanan nedenlerle, 5225 sayılı Yasa'nın 12. maddesinin birinci fıkrasının birinci tümcesinde yer 

alan "... ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin düzenleyici işlemlere ..." ibaresi, Anayasa'nın 11. ve 

38. maddelerine aykırı değildir. İptal isteminin reddi gerekir. 

AMK., 08.12.2004 gün, E. 2004/84, K. 2004/124 (RG: 02.12.2005, 26011). 

653 Sn Yargıçlar Fazıl Sağlam ve Mehmet Erten’in karşı oy yazıları. 
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de, bu tür düzenlemelere aykırılığı suçun unsuru olarak belirlemek, suçta ve cezada 

kanunilik ilkesinin öngördüğü güvenceyi sağlamaya yeterli değildir”.  

Gerçekten de, Yüksek Mahkemenin çoğunluk görüşünün aksine, idareye ilgili 

hükümle düzenleme alanı bırakılan husus, Yasa’da sayılan uyarma, para ve belge 

iptali cezalarının uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine yönelik 

değildir. Zira söz konusu düzenleme ile idarenin düzenleyici işlemleri vasıtasıyla 

yaratılan suçlara hangi cezaların uygulanacağı belirtilmiştir
654

. 

13- 5177 sayılı Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 

İlişkin Kanun’un 5. Maddesi  

3213 sayılı Maden Kanunu’nun 10. maddesinde, beyan usulü düzenlenmiş ve 

madencilik faaliyetlerinin devamı süresince teknik ve mali konularda yapılan yazılı 

beyanlar ile yetkili kişiler tarafından düzenlenen raporların doğru kabul edileceği 

öngörülerek, gerçek dışı ve yanıltıcı beyanda bulunmak suretiyle bu Kanun 

hükümlerinin uygulanmasını engelleyen ve haksız surette hak iktisabına sebep olan 

ya da haksız surette hak iktisap eden teknik elemanlar ve ruhsat sahipleri hakkında 

uygulanacak yaptırımlar belirlenmiştir. 

İtiraz konu 5177 sayılı Yasa’nın 5. maddesiyle de anılan maddeye “gerçek 

dışı ve yanıltıcı beyanların neler olduğunun yönetmelikte belirtileceği ve gerçek dışı 

ve yanıltıcı beyanlar dışındaki hallerde 10. madde hükümlerinin uygulanmayacağı” 

hükmü  öngörülmüştür. 

                                                 
654 APİŞ, Ö.,” Yürütmenin/İdarenin Düzenleyici İşlemleriyle Suç ve Ceza Yaratılması Yasağı ve Türk 

Anayasa Mahkemesi’nin Yasağa İlişkin Kararları Açısından Bir İnceleme”,  s. 204. 
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Yüksek Mahkeme bizim de katıldığımız kararında, Anayasa’nın 2 ve 38. 

maddeleri kapsamında yapılan itirazları haklı bularak, suç fiillerini belirleme 

yetkisini yönetmeliğe bırakan maddeyi Anayasa’nın 2, 7, 11 ve 38. maddeleri 

kapsamında iptal etmiştir
655

.  

                                                 
655 “Anayasa’nın 38. maddesinin ilk fıkrasında, “Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun 

suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz”, denilerek “suçun yasallığı”, üçüncü fıkrasında da 

“ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur” denilerek “cezanın yasallığı” 

ilkesi vurgulanmıştır. 

“Suç ve cezanın yasallığı” ilkesi; Anayasa’nın yasaklayıcı ve buyurucu kuralları ile gerek toplum 

yaşamı, gerek kişi hak ve özgürlükleri yönlerinden getirdiği güvencelere aykırı olmamak koşuluyla bu 

konuda gerekli düzenlemeleri yapma yetkisinin yalnız yasa koyucuya ilişkin olmasını zorunlu kılar. 

Bu ilkenin esası, kişilerin yasak eylemleri ve bunlar karşılığında verilecek cezaları önceden 

bilmelerini sağlamak düşüncesine dayanmaktadır. Suç ve cezaların yalnızca yasayla konulup 

kaldırılması da yeterli olmayıp, kuralların kuşkuya yer vermeyecek biçimde açık ve sınırlarının da 

belli olması gerekir. 

Anayasa’nın 2. maddesinde düzenlenen hukuk devletinin temel ilkelerinden biri “belirlilik” tir. Bu 

ilkeye göre, yasal düzenlemelerin hem kişiler hem de idare yönünden herhangi bir duraksamaya ve 

kuşkuya yer vermeyecek şekilde açık, net, anlaşılır, uygulanabilir ve nesnel olması, ayrıca kamu 

otoritelerinin keyfi uygulamalarına karşı koruyucu önlem içermesi de gereklidir. Belirlilik ilkesi, 

hukuksal güvenlikle bağlantılı olup birey, yasadan, belirli bir kesinlik içinde, hangi somut eylem ve 

olguya hangi hukuksal yaptırımın veya sonucun bağlandığını bilmelidir. Ancak bu durumda kendisine 

düşen yükümlülükleri öngörebilir ve davranışlarını ayarlar. Hukuk güvenliği, normların öngörülebilir 

olmasını, bireylerin tüm eylem ve işlemlerinde devlete güven duyabilmesini, devletin de yasal 

düzenlemelerde bu güven duygusunu zedeleyici yöntemlerden kaçınmasını gerekli kılar.  

İptali istenen fıkrada gerçek dışı ve yanıltıcı beyanların neler olduğunun belirlenmesi yönetmeliğe 

dolayısıyla idarenin takdirine bırakılmakta, böylece yaptırım uygulanmasını sağlayacak eylemler 

belirsiz kılınmakta ve yönetmelikle suç oluşturulmaktadır. Bu nedenle kural, Anayasa’nın 2. ve 38. 

maddelerine aykırıdır. 

Öte yandan, yasa’da açıkça düzenleme yoluna gidilmeden, gerçek dışı ve yanıltıcı beyanların neler 

olduğunu belirleme yetkisinin idareye bırakılması aynı zamanda yasama yetkisinin devri niteliğini de 

taşımaktadır”. AMK., 15.01.2009 gün, E. 2004/70, K. 2009/7 (RG: 11.06.2009, 27255). 
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14- 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname’nin 24. Maddesinin "a" ve "c" bentleri 

Söz konusu Kanun Hükmünde Kararname’nin “Coğrafi İşaret Hakkında 

Tecavüz Sayılan Fiiller” başlıklı 24. maddesi şöyledir: “Tescil edilmiş coğrafi 

işaretler, bunların kullanım hakkına sahip olmayan üçüncü kişiler tarafından aşağıda 

yazılı biçimde kullanımları coğrafi işaret hakkına tecavüz sayılır: 

a) Tescilli adın ününden herhangi bir biçimde yarar sağlayacak kullanımlar 

veya tescil kapsamındaki ürünleri andıran yada çağrıştırabilen ürünlerle ilgili olarak 

tescilli adın dolaylı veya dolaysız olarak ticari amaçlı kullanımı, 

… 

c) Ürünün iç veya dış ambalajında, tanıtım ve reklamında veya ürünle ilgili 

herhangi bir yazılı belgede doğal veya esas nitelik ve özellikleri ile menşei 

konusunda yanlış veya yanıltıcı herhangi bir açıklama veya belirtiye yer verilmesi”. 

Anayasa Mahkemesi, itiraza konu KHK’nın a ve c bentlerini, suç ve ceza 

içeren hükümlerin KHK ile düzenlenemeyeceği gerekçesiyle, Anayasa’nın 38 ve 91. 

Maddelerine aykırı bularak iptal etmiştir. Söz konusu karar ile Yüksek Mahkeme’nin 

suç oluşturan eylemlerin genel çerçevesinin çizilip, cezanın yasalarda gösterilmesi 

şartıyla, içeriğinin düzenlenmesinin düzenleyici işlemelere bırakılabileceği 

şeklindeki içtihadından dönmüştür
656

. 

                                                 
656 AMK., 12.03.2009 gün, E. 2009/16, K. 2009/46. APİŞ, Ö.,” Yürütmenin/İdarenin Düzenleyici 

İşlemleriyle Suç ve Ceza Yaratılması Yasağı ve Türk Anayasa Mahkemesi’nin Yasağa İlişkin 

Kararları Açısından Bir İnceleme”,  s. 208. 
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15- 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında 

Kanun’un 13. Maddesinin (4) Numaralı Fıkrası 

5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında 

Kanun’un 13. maddesinin (4) numaralı fıkrasında, “Futbol müsabakası yayınlarının, 

TFF tarafından belirlenen usul ve esaslar dışında haksız ve yetkisiz olarak radyo, 

televizyon, internet veya herhangi bir yayın veya iletişim aracıyla canlı veya banttan 

yayınlanması, çoğaltılması, dağıtılması, satılması, izlenmesi veya izletilmesi halinde, 

TFF’nin veya yayıncı kuruluşun şikayeti üzerine 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı 

Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesindeki cezai hükümler uygulanır” 

hükmüne yer verilmiştir. 

"İtiraz konusu kural ile suç tanımı yapılmadan bu yetkinin Türkiye Futbol 

Federasyonu (TFF)'na yani idareye bırakıldığı, bu halde futbol müsabakası 

yayınlarıyla ilgili olmak üzere TFF'nin belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde suç 

ihdas edebileceği, itiraz konusu kural ile cezalandırılan eylemlerin TCK.'nun 163/2 

ve 243/2 maddeleri uyarınca zaten cezalandırıldığı, belirli gerçek veya tüzel kişilerin 

abone sayısını arttırmak, çıkarlarını korumak amacıyla bu şekilde kanun 

konulamayacağı, ayrıca eylem nedeniyle 5846 sayılı Yasa'nın 71. maddesine atıf 

yapılmasına karşın, hangi fıkra uyarınca ceza verileceğinin belirtilmediği, bu nedenle 

uygulanacak yaptırımın belirsiz olduğu, söz konusu Kanunda gerçek ve tüzel 

kişilerin çıkarlarını korumaya yönelik suç ve ceza düzenlemesi yapılamayacağı, eğer 

bir düzenleme yapılacaksa bunun 5846 sayılı Yasa'da yapılması gerektiği, diğer 

televizyon yayıncı kuruluşlarının ve hatta aynı yayıncı kuruluşun şifreli maç 

yayınları dışındaki yayınlarından dolayı hak ihlallerinde ceza yaptırımı 

öngörülmezken, yalnızca şifreli maç yayınlarından dolayı hak ihlallerinde ceza 
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yaptırımının öngörülmesinin eşitlik ilkesini de ihlal ettiği, bu nedenlerle itiraz konusu 

kuralın, Anayasa'nın 2, 10, 11 ve 38. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür"
657

. 

Söz konusu maddenin itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi’nin önüne gelmesi 

sonucunda, Yasa’da ifade edilen suçun maddi unsurunun TFF tarafından belirlenen 

usul ve esaslar dışında hareket etme fiili olduğu, dolayısıyla suç fiilinin unsurlarının 

belirlenmesinin TFF’nin takdirine bırakıldığı ifade edilerek itiraz konu maddenin 4. 

fıkrası Anayasa’nın 2 ve 38. maddelerine aykırı bulunmuştur
658

. 

                                                 
657 AMK., 06.01.2011 gün, E. 2010/19, K. 2011/5 (RG: 26.02.2011, 27858). 

658 "Anayasa'nın 38. maddesinin ilk fıkrasında, “Kimse, ... kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı 

cezalandırılamaz” denilerek “suçun yasallığı”, üçüncü fıkrasında da “ceza ve ceza yerine geçen 

güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur” denilerek, “cezanın yasallığı” ilkesi getirilmiştir. 

Anayasa'da öngörülen suçta ve cezada yasallık ilkesi, insan hak ve özgürlüklerini esas alan bir 

anlayışın öne çıktığı günümüzde, ceza hukukunun da temel ilkelerinden birini oluşturmaktadır. 

Anayasa'nın 38. maddesine paralel olarak Türk Ceza Kanunu'nun 2. maddesinde yer alan “suçta ve 

cezada kanunilik” ilkesi uyarınca, hangi eylemlerin yasaklandığı ve bu yasak eylemlere verilecek 

cezaların hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak biçimde yasada gösterilmesi, kuralın açık, anlaşılır ve 

sınırlarının belli olması gerekmektedir. Kişilerin yasak eylemleri önceden bilmeleri düşüncesine 

dayanan bu ilkeyle temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması amaçlanmaktadır. Ceza ve ceza 

yerine geçen güvenlik tedbirlerine ilişkin kurallar, ceza hukukunun ana ilkeleri ile Anayasa'nın 

konuya ilişkin kuralları başta olmak üzere, ülkenin sosyal, kültürel yapısı, etik değerleri ve ekonomik 

hayatın gereksinmeleri göz önüne alınarak saptanacak ceza politikasına göre belirlenir. Yasa koyucu, 

cezalandırma yetkisini kullanırken toplumda hangi eylemlerin suç sayılacağı, bunun hangi tür ve 

ölçüdeki ceza yaptırımı ile karşılanacağı, nelerin ağırlaştırıcı veya hafifletici sebep olarak kabul 

edilebileceği ve ceza sistemini tamamlayan müesseseler konusunda takdir yetkisine sahiptir. Bu 

bağlamda, futbol gelirlerini korumak, etkili bir hukuki koruma sağlayarak Türk futbolunun 

gelişmesini ve kamu düzenini sağlamak amacıyla futbol müsabakası yayınlarının haksız ve yetkisiz 

olarak radyo, televizyon, internet veya herhangi bir yayın veya iletişim aracıyla canlı veya banttan 

yayınlanması, çoğaltılması, dağıtılması, satılması, izlenmesi veya izletilmesi hallerinde yaptırım 

öngörülmesi, yasa koyucunun sahip olduğu takdir yetkisinin kapsamındadır. İtiraz konusu kuralda 

belirtilen suçların işlenmesi halinde TFF veya yayıncı kuruluşun şikayeti üzerine 5846 sayılı Yasa'nın 

71. maddesinin birinci fıkrasında, bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adli para cezasının 

uygulanacağı öngörülmektedir. Buna göre, suçun ana unsurlarından birini TFF tarafından belirlenen 
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16- Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 60. Maddesinde, Kabahat Fiillerinin 

Belirlenmesi Konusunda BTK'ya Verilen Yetki 

 Elektronik Haberleşme Kanununun 60. maddesinde, telekominikasyon 

alanındaki regülasyon otoritesi olan BTK'nın verebileceği idari cezalar 

belirlenmesine karşın, bu cezaların hangi fiiller karşısında verileceği, "Kurul (BTK) 

kararları dahil, telekomünikasyon mevzuatına aykırı tüm fiiller" şeklinde tamamen 

belirsiz bir tümce ile ifade edilmiştir
659

.  

 Bu konuya ilişkin olarak Danıştaya taşınan bir uyuşmazlıkta, söz konusu 

hükmün çok muğlak olduğu, cezalandırılacak idari suçları veya bunların çerçevesini 

tam olarak belirlemediği ve bu nedenle kanunilik ilkesine ve dolayısıyla Anayasa'ya 

aykırı olduğu iddia edilmiş, Ancak Danıştay 13. Dairesi tarafından Anayasa'ya 

aykırlık iddiası ciddi bulunmamıştır
660

.  

 Söz konusu düzenleme hukuki güvenlik ilkesinden yoksundur. Yasa, idari suç 

fiilerini belirleme yetkisi tamamen Kurula bırakmıştır. Kurulun yetkilerinin, kendi 

görev kanununda belitildiği, dolayısıyla bu kanunun kabahat fiilleri açısından 

                                                                                                                                          
usul ve esaslar dışında hareket etmek fiili oluşturmaktadır. Kuralda, hangi eylemin gerçekleşmesi 

halinde suçun oluşacağı yani suçun unsurlarının neler olduğunun belirlenmesi TFF'nun takdirine 

bırakılmakta, böylece ceza yaptırımı uygulanmasını sağlayacak eylemler Yasa'da belirtilmemekte ve 

TFF'nun belirlediği usul ve esaslara bağlanmaktadır. Öte yandan, itiraz konusu kuralda suç oluşturan 

fiiller belirlenmediğinden buna bağlı olarak “haksız ve yetkisiz” sözcükleri de belirsiz kalmaktadır. 

Yasa kuralı bu anlamda belirli ve öngörülebilir olmadığı gibi, suçun yasallığı ilkesine de uygun 

değildir.Açıklanan nedenlerle, itiraz konusu kural Anayasa'nın 2. ve 38. maddelerine aykırıdır" 

denilmektedir. AMK., 06.01.2011 gün, E. 2010/19, K. 2011/5 (RG: 26.02.2011, 27858). 

659 ULUSOY, A., D., İdari Yaptırımlar, XII Levha Yay., 1. Baskı, İstanbul Kasım 2013, s. 87. 

660 D. 13. D., 30.5.2012 gün ve E. 2008/12824, K: 2012/1351(Akt: ULUSOY, A., D., İdari 

Yaptırımlar, XII Levha Yay., 1. Baskı, İstanbul Kasım 2013, s. 87, Dp:136.).. 
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çerçeveyi çizdiği iddiasına da katılmamaktayız
661

.  Zira hangi konuların denetim 

altına alınacağının belirlenmesi başka birşey, hangi fiillerin işlenmesi durumunda 

ceza uygulanacağının belirlenmesi başka birşeydir. 

C- Ceza Belirleme Yetkisini İdareye Tanıyan Yasalar ve Anayasa 

Mahkemesi’nin Konuya Yaklaşımı 

1- Zabıta-i Saydiye Nizamnamesi  

Söz konusu düzenleme, 18 sefer 1299 günü yasama yetkisini de elinde 

bulunduran zamanın hükümdarı II. Abdülhamit tarafından 1882 yılının başında 

çıkartılan bir nizamnamedir. 

Anayasa Mahkemesi, söz konusu düzenlemenin ceza hükümlerine ilişkin 

olarak yapmış olduğu Anayasa’ya uygunluk denetiminde, padişahlık 

nizamnamelerinin bugünkü anlamıyla kanun niteliğinde olduğu ve dolayısıyla 

nizamname ile yapılan düzenlemenin kanunla yapılmış olduğu düşünüleceğinden, 

kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesine aykırılık görmemiştir
662

. 

                                                 
661 Bkz: ULUSOY, A., D., İdari Yaptırımlar, XII Levha Yay., 1. Baskı, İstanbul Kasım 2013, s. 87. 

662 “Adı nizamname olmakla birlikte toplum için uyulması zorunlu genel, soyut, sürekli ve konuyu 

doğrudan doğruya düzenler nitelikte kurallar kapsar, yani kanun değer ve gücündedir. Nizamname 

adını taşımasının, o çağda kanunla nizamname arasındaki ayrımın kesin olarak belirmemiş ve tüzük 

(nizamname) deyiminin henüz bugünkü anlam ve kavramıyla yerleşmemiş bulunmasından ileri 

geldiği söylenebilir. Bu nizamname, daima bir kanun niteliğinde uygulanmış ve kimi hükümlerinin 

değiştirilmesi veya kaldırılması ya da yeni hükümler eklenmesi hep kanun çıkarılması yoluyla 

sağlanmıştır. ..Böylece, eski metinlerde altın üzerinden gösterilen para cezaları bugünkü para 

sistemine uygun bir duruma getirilmiştir. Artık buların altın rayici gibi değişken bir esasa bağlı olduğu 

ve kanun koyucunun iradesi dışındaki nedenlerle değiştiği düşünülemez. İtiraz konusu 25. Maddedeki 

para cezası, bugünkü durumu ile önceden belli ve değişmez bir ceza olup, artık kanunla 

düzenlenmiştir ve Anayasaya aykırılık yoktur” AMK., 03.05.1966 gün, E. 1966/4, K. 1966/25 

(AMKD: S: 4, C:1, Y:1967, s. 168 vd.). 
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Ceza hükümleri içinde bulunduran nizamnamelerin kanun seviyesinde olduğu 

ve zamanın kanun koyucusu tarafından ihdas edildiği ileri sürülse de, bu 

nizamnamenin adı ile birlikte hükümlerinin de günümüz yasama organınca 

kanunlaştırılması kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesinin gereğidir. Diğer taraftan, 

nizamnamede gösterilen cezanın miktarının salt arttırılması değil, bizzat cezanın da 

kanunla düzenlenmesi gerekir
663

.   

2- 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 360. Maddesine, 3.12.1988 Günlü, 3505 

Sayılı Yasa’nın 9. Maddesiyle Eklenen İkinci Fıkra 

Birçok yerel mahkemece itiraza konu edilen VUK’un 360. maddesinin ikinci 

fıkrasında, “Kaçakçılığa teşebbüs nedeniyle hükmolunan hapis cezasının paraya 

çevrilmesine hükmolunması halinde, para cezası tutarının hesabında; hapis cezasının 

her bir günü için sanayi sektörü için belirlenen, yürürlükteki asgari ücretin bir aylık 

tutarının yarısı esas alınır” hükmü yer almaktaydı
664

. 

Yerel mahkemeler, itiraz konu maddenin 2, 5, 7, 10, 11, 13 ve 38. maddeler 

bağlamında
665

 Anayasa’ya aykırı olduğunu iddia etmişlerdir. Anayasa Mahkemesi 

ise, tüm bu itirazları aynı gerekçelerle reddetmiştir
666

. Yüksek Mahkeme 

                                                 
663 ŞEN, E., 1962-1997 Anayasa Mahkemesi Kararlarında Ceza Hukuku, Ceza Özel Hukuku, 

Ceza Yargılaması Hukuku, Ceza İnfaz Hukuku, s. 30.  

664 22.07.1998 gün ve 4369 sayılı Kanunu’nun 15. maddesiyle söz hüküm kaldırılmıştır. 

665 Burada konumuz gereği, AMK’nin Anayasa’nın 7 ve 38. Maddeleri çerçevesindeki gerekçeleri 

incelenecektir. 

666 AMK., 06.06.1991 gün, E. 1990/35, K. 1991/13 (RG: 27.10.1994, 22094), AMK., 21.06.1991 gün, 

E. 1991/25, K. 1991/18 (RG: 17.08.1995, 22407), AMK., 03.12.1992 gün, E. 1992/46, K. 1992/52 

(RG: 17.09.1995, 22407), AMK., 24.10.1991 gün, E. 1991/39, K. 1991/39 (RG: 17.09.1995, 22407), 

AMK., 21.09.1993 gün, E. 1993/31, K. 1993/29 (RG: 17.09.1995, 22407),AMK., 15.08.1995 gün, E. 
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kararlarında, “Yasa koyucunun ceza alanında yasama yetkisini kullanırken 

Anayasa'nın temel ilkelerine ve ceza hukukunun ana kurallarına bağlı kalmak 

koşuluyla, toplumda belli eylemlerin suç sayılıp sayılmaması, suç sayılırsa hangi tür 

ve ölçüdeki ceza yaptırımıyla karşılanmaları gerektiği, hangi durum ve davranışların 

ağırlaştırıcı ya da hafifletici öğe olarak kabul edileceği konularında takdir yetkisine 

el atılamaz. İptali istenen Yasa kuralı uyarınca kaçakçılığa teşebbüs nedeniyle 

hükmolunan hapis cezasının paraya çevrilmesi durumunda, para cezasının tutarının 

hesabında hapis cezasının her bir günü için sanayi sektörü için belirlenen 

yürürlükteki asgari ücretin bir aylık tutarının yarısı esas alınacağından kişiye suç 

işlediği zaman o suç için öngörülen ceza suç gününden önce belirgindir. Bu 

düzenlemede cezaların yasallığı ilkesine ve Anayasa'nın 38. maddesine aykırı bir yön 

görülmemiştir” denilerek itiraza konu yasa maddesi kanunilik ilkesine aykırı 

bulunmamıştır
667

. 

Ancak çoğunluğun görüşünün aksine, Başkan Yekta Güngör Özden, Yavuz 

Nazaroğlu, Yalçın Acargün ve Servet Tüzün, bu kararlara katılmamışlar ve normu 

Anayasa’nın 38. maddesinde ifadesini bulan kanunilik ilkesine aykırı 

görmüşlerdir
668

. 

                                                                                                                                          
1995/21, K. 1995/36 (RG: 18.08.1996, 22731), AMK., 15.08.1995 gün, E. 1995/22, K. 1995/37 (RG: 

16.12.1997, 23202), AMK., 15.05.1995 gün, E. 1995/40, K. 1995/38 (RG: 16.12.1997, 23202). 

667 AMK., 21.06.1991 gün, E. 1991/25, K. 1991/18 (RG: 17.08.1995, 22407). 

668Örneğin Sn. Yargıç Yalçın Acargün karşıoy yazında, “Anayasa'nın 38. maddesi ile suç ve cezaların 

yasallığı ilkesi öngörülmüştür. Bu ilke gereği olarak yasakoyucu yasama yetkisini kullanırken 

Anayasa'nın temel ilkelerine ve ceza hukukunun ana kurallarına bağlı kalmak koşuluyla, hangi 

eylemlerin suç sayılması, suç sayılan eylemlerin hangi tür ve ölçüde ceza yaptırımlarıyla 

cezalandırılmaları gerektiği, hangi durum ve davranışların ağırlaştırıcı veya hafifletici neden olarak 

kabul edilmesi gerektiğini yasayla belirlemek zorundadır. 
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İptali istenen 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 360. maddesine 3.12.1988 gün ve 3505 sayılı 

Yasa'nın 9. maddesiyle eklenen ikinci fıkrasına göre vergi kaçakçılığına teşebbüs nedeniyle 

hükmolunan hürriyeti bağlayıcı cezanın para cezasına çevrilmesi durumunda, para cezasının tutarının 

hesabında tayin edilen hapis cezasının beher günü için sanayi sektörü için belirlenen yürürlükteki 

asgarî ücretin bir aylık tutarının yarısı esas alınacaktır. Bu şekildeki düzenleme ile yürütme tarafından 

belirlenen asgarî ücret ceza tayininde esas alınmaktadır. Oysaki suç ve cezaların yasama organınca ve 

yasayla belirlenmesi Anayasa'nın 38. maddesinin buyruğu olup bu şekildeki düzenleme ile ceza 

miktarını belirleme dolaylı yoldan yürütme organınca yapılmaktadır. Bu nedenle iptali istenen Yasa 

kuralı Anayasa'nın 38. maddesine aykırı olup iptali gerekir. Bu nedenle aksi yönde oluşan çoğunluk 

görüşüne karşıyım” şeklindeki gerekçesiyle çoğunluk görüşüne karşıdır. AMK., 21.06.1991 gün, E. 

1991/25, K. 1991/18 (RG: 17.08.1995, 22407), Sn Başkan Yegta Güngör Özden’in karşıoy yazısında 

da, “Vergi Usul Yasası'nın 360. maddesinin, itiraz yolu izlenerek iptali istenen, ikinci fıkrasında 

"...yürürlükteki asgarî ücretin bir aylık tutarının ..." yarısının para cezasının hesabında esas alınacağı 

öngörülmüştür. 647 sayılı Yasa'ya ve Türk Ceza Yasası'na göre özel nitelikli bir kural durumundaki 

fıkranın yukarıya ayraç içerisine alınan bölümü, Asgarî Ücret Tespit Komisyonu'nca belirlenecek 

tutara yollama yapmaktadır. 1475 sayılı İş Yasası'nın 33. maddesi uyarınca yürürlüğe konulan asgarî 

ücret, yasama organının öngördüğü yöntemle saptansa da doğrudan yasama organının belirlediği bir 

ölçü değildir. Anayasa'nın "Suç ve cezalara ilişkin esaslar" başlıklı 38. maddesinin üçüncü fıkrasında, 

ceza ve ceza yerine geçecek güvenlik önlemlerinin ancak yasayla konulacağı açıklığı, hiçbir 

tartışmaya olanak bırakmayacak biçimde yer almıştır. 

İncelenen fıkra, para cezasının tutarının hesabına ilişkin bir kural olduğundan, daha açık bir anlatımla, 

para cezasından söz ettiğinden, sorun doğrudan bir cezanın belirlenmesidir. Böyle bir yaptırım ancak 

yasayla konulabilir. Bir yasanın, herhangi bir yöntemi getirmesi, önermesi, bir başka yönteme yollama 

yapması cezanın-yaptırımın doğrudan yasa ile getirilmesi zorunluluğuna uyulduğunu göstermez. 

Anayasa'nın yasayla düzenlenmesini öngördüğü konuların, yasa adı altında gerçekleştirilmesi bir 

biçim değil, öz sorunudur. Yasa, konuyu kendisi düzenleyip çözmeli, kendisi öngörüp belirlemelidir. 

Yasa'da o konudan sözedilmesi yeterli değildir. İtiraz konusu kural, yasama organı yerine Asgarî 

Ücret Tespit Komisyonu'nu geçirmiştir. Bu Komisyonun değişken kararları, her yıl artması gerekli 

görülen ceza tutarı için bir yöntem olarak benimsenecekse, yasakoyucu bu düzeni-yöntemi kendisi 

yapmalıydı. Cezayı bir başka kurula, onun istencine bırakmak, Anayasa'nın 38. maddesine aykırı 

olduğu gibi yasama yetkisinin devredilemeyeceğini bildiren 7. maddesine de aykırıdır. Yasakoyucu, 

yasakoyma, yasa ile ceza belirleme yetkisini başka bir organın (yürütme gücünün egemenliğinde) 

eline bırakamaz. 

Yasama yetkisi, özenle, duyarlıkla ve hiçbir ödün verilmeden kullanılacak özgün bir yetkidir. Başka 

bir güce ya da organa geçici de olsa, az da olsa asla devredilemez, devir niteliğinde bırakılamaz. Kimi 

KHK'lerde olduğu gibi itiraz konusu kuralda da yasama yetkisinin devri sayılacak bir nitelik vardır. 
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Gerçekten de, Anayasa Mahkemesinin söz kararlarındaki çoğunluk 

görüşlerine katılmak mümkün değildir. Zira yasa maddesinde, hürriyeti bağlayıcı 

cezanın, para cezasına çevrilmesi konusunda öngörülen ölçüt, suçta ve cezada 

kanunilik ilkesine tamamen ters düşmektedir. Para cezasına çevirmede esas alınacak 

ölçüt, kanun koyucu tarafından belirlenmemekte, idarenin belirleyeceği asgari ücret  

miktarı üzerinden hesaplanmaktadır. Bu durum ise, cezaların ancak kanunla 

belirleneceğine ilişkin Anayasa’nın 38/3. maddesine açıkça aykırılık teşkil 

etmektedir. Doğrusu, para cezasına çevrilmedeki ölçütün kanun koyucu tarafından 

belirlenecek bir sisteme göre yapılmasıdır
669

. 

                                                                                                                                          
Anayasa'nın bağlayıcılığını, öncelik ve üstünlüğünü, Anayasa'ya uygunluk denetimi yoluyla 

sağlayarak hukuk devletini gerçekleştirmekle yükümlü Anayasa Mahkemesi, yasama organını 

Anayasa sınırları içinde tutmak görevini yasama yetkisi konusunda özel bir özenle yerine getirmelidir. 

Bu anlayışıma uymayan karara katılmadım” denilmekte ve yine  Sn. yargıçlar Güvenç Dinçer, Servet 

Tüzün ve Yavuz Nazaroğlu karşıoy yazılarında, “  Anayasa Mahkemesi önüne getirilen Vergi Usul 

Kanunu'nun 360. maddesine 3505 sayılı Kanun'la eklenen ikinci fıkra, hürriyeti bağlayıcı cezanın 

paraya çevrilmesi halinde verilen para cezalarını her yıl sanayi sektörü için belirlenen asgari ücretin 

aylık tutarına göre hesaplanan bir sisteme bağlamıştır. Getirilen yeni düzenleme, uygulamada çeşitli 

teknik zorlukları beraberinde getireceği gibi Anayasa ile getirilen ve Ceza Kanunu ile yorumlanan 

cezaların kanuniliği ilkesine ters düşmektedir. 

İtiraz konusu kuralın uygulanması sonucunda değişik yıllarda işlenen fiillere aynı gün aynı ceza 

hükmünün uygulanması sonucunda verilen hapis cezaları değişik şekilde para cezasına çevrilecektir. 

Anayasamızın 38. maddesinin üçüncü fıkrası, ceza yerine geçen güvenlik tedbirlerini de ceza gibi 

mütalaa etmiş ve bunları da cezaların kanuniliği ilkesinden yararlandırmıştır. Öyleyse, yasakoyucu 

Ceza Kanunu'na ve cezaların infazı veya başka bir kanuna göre hapis cezasının para cezasına 

çevrilmesinde de Ceza Hukuku'nun Anayasal ilkelerine uymak zorundadır. Bu belirsizlik açık olarak 

Anayasa'nın 38. maddesine aykırılık oluşturmaktadır” şeklindeki gerekçelerle çoğunluk görüşüne 

katılmamışlardır. AMK., 06.06.1991 gün, E. 1990/35, K. 1991/13 (RG: 27.10.1994, 22094). 

669 ŞEN, E., 1962-1997 Anayasa Mahkemesi Kararlarında Ceza Hukuku, Ceza Özel Hukuku, 

Ceza Yargılaması Hukuku, Ceza İnfaz Hukuku, s. 48-49. 
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3- 4/12/1985 günlü, 3239 sayılı “213 Sayılı Vergi Usul Kanunu; … Değişiklikler 

Yapılması … Hakkında Kanun”un; …, 35., …. Maddesi (213 Sayılı VUK’un 

Mükerrer 414. Maddesinin “b” Fıkrası) 

3239 sayılı 213 sayılı Yasa’nın 35. maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul 

Kanunu’na 414. maddeye müteakip mükerrer 414. madde eklenmiştir. İki bentten 

oluşan bu maddenin (b) bendi ile “Bu kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve 

azami miktarları belirtilmiş para ile ödenecek ceza miktarlarını on katına, nispi 

hadleri ise iki katına kadar ayrı ayrı artırmaya ve bunları kanuni seviyesine 

indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.” hükmü getirilmiştir. 

Yasa maddesinin Anayasa’ya aykırılık iddiasında, Anayasa'nın 73. 

maddesinin dördüncü fıkrasında Bakanlar Kuruluna vergi, resim, harç ve benzeri 

mali yükümlülüklerle ilgili olarak değişiklik yapmak yetkisi verildiği halde bu 

maddeyle vergi cezalarını da düzenleme yetkisi verildiği öne sürülerek, Anayasa'ya 

aykırı olduğu belirtilmiştir. 

 Ancak Anayasa Mahkemesi, konuya ilişkin kararında, “…Anayasa'nın 73. 

maddesinin dördüncü fıkrası aynen şöyledir: “Vergi, resim, harç ve benzeri mali 

yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde 

kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar 

Kurulu'na verilebilir.” Bu fıkrada vergi cezalarına yer verilmediği açıkça 

görülmektedir. Ancak Anayasa'nın; kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde 

kalmak şartıyla; vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisna 

ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerde değişiklik yapmak gibi geniş ve 

önemli bir yetkiyi Bakanlar Kurulu'na vermiş olduğu da tartışma götürmez. Anılan 
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madde ile getirilen düzenlemenin de Bakanlar Kurulu'na tanınan bu yetki içinde 

kaldığı açıktır. Çünkü, Bakanlar Kurulu'na verilen yetki, “Vergi Usul Kanununda yer 

alan maktu hadler ile asgari ve azamî miktarları belirtilmiş para ile ödenecek ceza 

miktarlarını on katına, nisbi hadleri ise iki katına kadar ayrı ayrı artırmak ve bunları 

kanuni seviyesine indirmek” yetkisidir. Bu yetki, herşeyden önce Vergi Usul 

Kanunu'nda belirlenen suçları işleyen mükelleflere ceza mahkemeleri veya vergi 

daireleri tarafından verilecek cezalara dayalı bir yetkidir. Bir başka deyişle 

Anayasa’nın 38. maddesinde öngörülen suç ve cezada kanunilik ilkesine aykırılık 

yoktur. Öte yandan Bakanlar Kurulu, bu yetkisini genel bir düzenleme şeklinde 

kullanacak, mükellefler arasında bir ayrıma gitmeyecektir. Ayrıca, para cezalarının 

zaman içinde, enflasyon nedeniyle, önemini ve ceza niteliğini kaybettiği 

bilinmektedir. Bu düzenleme ile para cezalarının caydırıcı niteliğini koruması da 

sağlanmış olmaktadır ki, bunda önemli bir kamu yararı olduğu açıktır. Bu nedenlerle, 

mükerrer 414. maddenin (b) bendinin Anayasa'nın 73. maddesinin üçüncü fıkrasına 

aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır”
670

 denilerek Yasa maddesi Anayasa’ya uygun 

bulunmuştur. 

Ancak Yılmaz Aliefendioğlu ve Muammer Turan, karara karşı vermiş 

oldukları muhalefet şerhlerinde, söz konusu yasa maddesinin, hem Anayasa’nın 

yasama yetkisinin devredilemeyeceğini öngören 7. maddesine, hem Anayasanın 38 

ve 73. maddelerine aykırı olduğu gerekçeleri ile çoğunluk görüşüne 

katılmamışlardır
671

. 

                                                 
670 AMK., 19.03.1987 gün, E. 1986/5, K. 1987/7 (RG: 12.11.1987,  19632). 

671 Yılmaz Aliefendioğlu, yasa maddesine ilişkin karşı oyunda, “Vergi Usul Yasası'nın 3239 sayılı 

Yasanın 35. maddesiyle değişik mükerrer 414. maddesinin (b) bendiyle Bakanlar Kurulu, bu yasada 

yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarı belirtilmiş para ile ödenecek ceza miktarlarını on 
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katına, nispî hadleri ise iki katına kadar ayrı ayrı arttırmaya ve bunları yasal seviyesine indirmeye 

yetkili kılınmıştır.Vergilerin tarh, tahakkuk ve tahsili, yürütmenin önde gelen görevleri arasındadır. 

Anayasa'nın 73. maddesi “Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler kanunla konulur, 

değiştirilir veya kaldırılır.” hükmünü getirerek vergilemenin yasayla yapılmasını öngörmüştür. 

Anayasa, aynı maddedeki “Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlerin muaflık, istisnalar ve 

indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde 

değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir” hükmüyle ekonomik yaşamın 

düzenlenmesiyle ilgili ve hız isteyen konularda vergilemeyle ilgili bazı yetkilerin Bakanlar Kuruluna 

verilebileceğini belirterek, yasallık ilkesinin ayrık halini de kendi içinde göstermiştir. Anayasa, vergi 

oranlarında yasanın belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisini Bakanlar 

Kuruluna bıraktığı halde, vergi cezaları hakkında benzer bir yetkiden söz etmemektir. Anayasa'nın, 

vergi ödeviyle ilgili olarak öngördüğü vergilemenin yasallığı kuralın, kendi içinde getirdiği 

“istisnanın”, vergi cezalarında da benzer bir uygulamaya gidilecek şekilde genişletilmesi vergilemenin 

yasallığı ilkesine, dolayısıyla Anayasa'nın 73. maddesine aykırı düşer.Ayrıca Anayasa'nın 38. 

maddesinin üçüncü fıkrasında “Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur.” 

denilmektedir. Anayasa Mahkemesinin 25/5/1967 gün, E : 1966/32, K: 1967/13 sayılı kararında bu 

kural açıklanırken, “Anayasa koyucu bu madde hükmü ile cezanın miktarı ve çeşidinin belli 

edilmesini yasaya bırakmıştır.” denilmektedir. Başka bir deyişle ceza koymak gibi, ceza miktarını 

arttırmak veya azaltmak da münhasıran yasamaya verilmiş bir yetkidir. Bu yetkinin Bakanlar Kurulu 

eliyle kullanılması Anayasa’nın 7. ve 38. maddelerine uygun düşmez. Vergi cezaları, kendilerine özgü 

ayrılıkları bulunsa da, ceza niteliğindedirler ve ceza hukuku kapsamına girerler. Danıştay'ın 12/6/1980 

gün, E: 1977/1, K: 1980/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Karan da aynı yöndedir” demektedir. 

Yine Muammer Turan da, karşı oy yazısında, “4/12/1985 günlü, 3239 sayılı Kanunun, 35 inci 

maddesiyle Vergi Usul Kanununa eklenen mükerrer 414 üncü maddenin (b) fıkrasında : 

“b) Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş para ile ödenecek ceza 

miktarlarını on katına, nispi hadleri ise iki katına kadar ayrı ayrı artırmaya ve bunları kanuni 

seviyesine indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.” denilmektedir. 

Anayasa'nın, 38 inci maddesindeki “ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla 

konulur” hükmü ile 73 üncü maddesindeki “vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler, kanunla 

konulur, değiştirilir veya kaldırılır” hükmü karşısında vergi cezalarının da Kanunla konulacağında 

kuşku yoktur. Yine Anayasa, 73 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında, ancak “vergi, resim, harç ve 

benzeri malî yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde 

Kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisinin Bakanlar Kuruluna 

verilebileceğini öngörmüş, Bakanlar Kuruluna cezaları artırmak yetkisini tanımamıştır. Bu sebeple 

ceza miktarlarını on katına kadar artırma yetkisinin tanınması Anayasa'nın 38 inci ve 73 üncü 

maddelerinin mezkûr metin, ruh ve amacına aykırı olduğu gibi yasama yetkisinin devredilemeyeceğini 

öngören 7 inci maddesine de aykırı düşmektedir” demektedir. 
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Gerçekten de, ceza miktarını belirleme yetkisini Bakanlar Kuruluna tanıyan 

norm her şeyden önce, Anayasa’nın “ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri 

ancak kanunla konulur” hükmüne açıkça aykırılık teşkil eder.  

Diğer taraftan söz konusu norm, vergilerin kanuniliğini düzenleyen 

Anayasa’nın 73. maddesine de aykırıdır. Anılan maddenin 4. fıkrasında, vergilerin 

yasallığı ilkesinin tek istisnası olarak, mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve 

indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde Kanunun belirttiği yukarı ve aşağı 

sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi belirtilmiştir. Dolayısıyla vergi cezaları 

konusunda herhangi bir anayasal istisna yer almazken, söz konusu istisnanın 

Anayasa’ya aykırı bir şekilde genişletilmesi Anayasa’nın 38. maddesine olduğu 

kadar, 73. maddesine de aykırıdır. Nitekim vergi cezalarının, vergilerin yasallığı 

mefhumu içinde, vergi cezalarını da kapsayıcı olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda, 73. maddenin 4. fıkrasında yer almayan vergi cezaları 

konusunda katı bir biçimde yasallık ilkesinin geçerli olması gerekir.  

Söz konusu yasa maddesinin, Anayasa’nın 38 ve 73 maddelerine aykırı 

olduğu tespitine koşut olarak, yasama yetkisinin devrini yasaklayan Anayasa’nın 7. 

maddesine de aykırı olacağı izahtan varestedir. 

Anayasa Mahkemesinin söz konusu kararında, yasa maddesinin hukuk 

dünyasında kalmasında kamu yararının var olduğu gerekçesi etkili olmuştur. 

4- 4.1.1961 Günlü, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359. Maddesinin Birinci 

Fıkrasına 3.12.1988 Günlü, 3505 Sayılı Yasa’nın 8. Maddesiyle Eklenen Fıkra 

İtiraza konu edilen VUK’un 359. maddesinin birinci fıkrasında, “Ancak hapis 

cezasının paraya çevrilmesine hükmolunması halinde, para cezası tutarının 

hesabında, hapis cezasının her bir günü için sanayi sektörü için belirlenen, 
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yürürlükteki asgari ücretin bir aylık tutarının yarısı esas alınır.” hükmü yer 

almaktaydı
672

. 

Söz konusu fıkranın Anayasa’ya aykırılık iddiası, yukarıda yer verilen 3505 

sayılı Yasa’nın 9. maddesi ile aynıdır. Zira her ikisinde de, kaçakçılık cezasının 

paraya çevrilmesinde esas alınan kriter yasama organı dışında, idarece belirlenen 

asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır. Bu durum ise, yukarıda ifade edildiği üzere, 

cezalarının kanuniliği ilkesine (Anayasa’nın 38/3. maddesine) açıkça aykırılık teşkil 

etmektedir. 

Ancak Yüksek Mahkeme yasa maddesinin incelediği kararında, “Anayasa’nın 

başlıca birkaç ceza ilkesini belirtmekle yetinerek, bunların dışında kalan ceza 

konuları ve özellikle belli bir zamanda ne gibi eylemlerin suç sayılıp o suçlara ne 

miktar ve ne çeşit ceza verileceğini ve hangi ceza tedbirlerinin ve güvenlik 

tedbirlerinin ne yolda uygulanacağını saptama yetkisini bıraktığı yasa koyucu bu 

konuda başta Anayasa’nın buyurucu ve yasaklayıcı kuralları ile koyduğu güvenceler 

olmak üzere ceza hukukunun ilkeleri ve toplum yaşantısının zorunluluk ve 

yasalarının gerekleri ile bağlı kalarak takdirini kullanabilecektir. İptali istenilen 

kuralın Anayasa’nın 38. maddesine aykırı bir yönü yoktur” denilerek itiraz 

reddedilmiştir
673

. 

                                                 
672 22.07.1998 gün ve 4369 sayılı Kanunu’nun 15. maddesiyle söz konusu hüküm kaldırılmıştır. 

673 Ancak Sn. Yargıç Yekta Güngör Özden, Güven Dinçer, Servet Tüzün ve Yalçın Acargün bu 

görüşe katılmamışlardır. Söz konusu karşı oyların birinde (Güven Dinçer ve Servet Tüzün’ün karşı 

oyu), Hapis cezasının para cezasına çevrilmesinde, sanayi sektörü için belirlenen asgari ücretin bir 

aylık tutarının yarısının esas alınarak cezanın hareketli ve değişken bir hale getirilmesi Anayasa’nın 

cezaların kanuniliği ilkesini benimseyen 38. maddesinin üçüncü fıkrasına aykırıdır. 
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5- 560 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun 

Hükmünde Kararname’nin 21.  ve 4128 sayılı Yasa ile Eklenen 18/A Maddesi   

560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun 

Hükmünde Kararname’ye 4128 sayılı Yasa ile Eklenen 18/A maddesinde, Kanuna 

uymayanlara uygulanacak cezai hükümler sıralanmıştır. 

                                                                                                                                          
Suç ve cezaların kanuniliği konusundaki evrensel hukuk ilkesi, Anayasa’nın 38. maddesi üçüncü 

fıkrasında; “Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur.” ifadesiyle Anayasa 

kuralı haline gelmiştir. Bu Anayasa kuralı Türk Ceza Kanunu’nun 1. maddesinde; “Kanunun sarih 

olarak suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez. Kanunda yazılı cezalardan başka bir ceza ile 

de kimse cezalandırılamaz.”, 2. maddesinde; “İşlendiği zamanın kanununa göre çözüm veya kabahat 

sayılmayan fiil den dolayı kimseye ceza verilemez. İşlendikten sonra yapılan kanuna göre cürüm veya 

kabahat sayılmayan bir fiilden dolayı da kimse cezalandırılamaz. Eğer böyle bir ceza hüküm 

olunmuşsa icrası ve kanuni neticeleri kendiliğinden kalkar. Bir cürüm veya kabahatin işlendiği 

zamanın kanunu ile sonradan neşir olunan kanunun hükümleri birbirinden farklı ise failin lehinde olan 

kanun tatbik ve infaz olunur.” ifadesiyle yasalaşmış ve altmış yılı aşan bir süre zarfında uygulana 

gelmiştir. Türk Ceza Kanunu’nun bu hükümleri adeta Anayasa’nın ilgili hükümleri ile bütünleşmiş ve 

bir anlamda onun yorumunu getirmiştir. 

Anayasa’ya aykırılığı Erzincan Asliye Ceza Mahkemesi tarafından itiraz yolu ile Anayasa Mahkemesi 

önüne getirilen Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinin birinci fıkrasına 3505 sayılı Kanun’la 

eklenen kural, hürriyeti bağlayıcı cezanın paraya çevrilmesi halinde verilen para cezalarını her yıl 

sanayi sektörü için belirlenen asgari ücretin aylık tutarına göre hesaplanan bir sisteme bağlamıştır. 

Getirilen yeni düzenleme, uygulamada çeşitli teknik zorlukları beraberinde getireceği gibi Anayasa ile 

getirilen ve Ceza Kanunu ile yorumlanan cezaların kanuniliği ilkesine ters düşmektedir. 

İtiraz konusu kuralın uygulanması sonucunda değişik yıllarda işlenen fiillere aynı gün aynı ceza 

hükmünün uygulanması sonucunda verilen hapis cezaları değişik şekilde para cezasına çevrilecektir. 

Anayasamızın 38. maddesinin üçüncü fıkrası, ceza yerine geçen güvenlik tedbirlerini de ceza gibi 

mütalaa etmiş ve bunları da cezaların kanuniliği ilkesinden yararlandırmıştır. Öyleyse, yasa koyucu 

Ceza Kanunu’na ve cezaların infazı veya başka bir kanuna göre hapis cezasının para cezasına 

çevrilmesinde de Ceza Hukuku’nun Anayasal ilkelerine uymak zorundadır. Bu belirsizlik açık olarak 

Anayasa’nın 38. maddesine aykırılık oluşturmaktadır" denilmektedir. AMK., 03.12.1992 gün, E. 

1992/45, K. 1992/51 (RG: 17.09.1995,  22407). 
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Yine KHK’nın 21. maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde “…ve diğer 

kanunların bu kanun hükmünde kararnameye aykırı hükümleri uygulanmaz” hükmü 

yer almaktadır.  

Anayasa Mahkemesi, Anayasa’nın 38 ve 91. maddeleri çerçevesinde madde 

18/A ve 21. maddelere yapılan itirazı, hükmün 560 sayılı KHK’ya 4128 sayılı Yasa 

ile eklenmiş olmasından dolayı, bu konuda Anayasa’nın yasa ile düzenlenme 

gereğinin yerine getirildiği gerekçesiyle reddetmiştir
674

. 

Ancak Yüksek Mahkemenin söz konusu kararı yerinde değildir. Anayasa 

Mahkemesi, ceza içeren düzenlemelerin, KHK’ya yasa ile eklenmesinde 

Anayasa’nın 38 ve 91. maddelerine bir aykırılık görmemiştir. Oysaki Anayasa’nın 38 

ve 91. maddeleri ceza hükümlerinin sadece kanun adı altında düzenleneceğine 

amirdir. Bu sebeple, kanunla getirilse dahi kanun hükmünde kararname içerisinde 

düzenlenen ceza hükümlerinin Anayasa’ya uygunluğundan bahsedilemez.  

Ayrıca Yüksek Mahkeme’nin söz konusu kararı genel içtihatları ile de 

çelişmektedir. Nitekim Anayasa Mahkemesi’nin genel kanısı, cezaların mutlak 

suretle yasa ile düzenleneceği, ancak suç oluşturan eylemlerin belirlenmesinin 

idarenin düzenleyici işlemlerine bırakılabileceğidir. Oysa burada, yasa ile eklense, 

cezaların KHK ile düzenlenebileceği kabul edilmektedir
675

. 

Diğer taraftan, 21. madde, KHK ile diğer kanunlardaki cezai hükümlerin 

kaldırılmasını sağlamaktadır. Oysa kanunilik ilkesi, suç ve ceza içeren hükümlerin 

                                                 
674 AMK., 25.01.2001 gün, E. 1999/32, K. 2001/10 (RG: 14.03.2002, 24695).  

675 APİŞ, Ö.,” Yürütmenin/İdarenin Düzenleyici İşlemleriyle Suç ve Ceza Yaratılması Yasağı ve Türk 

Anayasa Mahkemesi’nin Yasağa İlişkin Kararları Açısından Bir İnceleme”,  s. 200. 
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sadece kanunla ihdas edileceğine değil, aynı zamanda kanun ile değiştirilip, 

kaldırılamayacağına da şamildir
676

. 

6- 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname’nin 61 ve 61/A maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar 

Söz konusu KHK’nın 61. maddenin itiraz konusu (d) bendinde, "marka sahibi 

tarafından sözleşmeye dayalı lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya 

bu hakları üçüncü kişilere devir etmek" marka hakkına tecavüz sayılan fiiller 

arasında gösterilmiştir.  61/A maddenin (c) bendinde de, "61 maddede yazılı 

fiillerden birini işleyenler hakkında, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına ve 

altıyüzmilyon liradan bir milyar liraya kadar para cezasına, ayrıca işyerlerinin bir 

yıldan az olmamak üzere kapatılmasına ve aynı süre ticaretten men edilmelerine 

hükmolunur" denilmiştir.  

                                                 
676 Anayasa Mahkemesi başka bir kararında da, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname’ye 4128 sayılı Yasa’nın 5. maddesiyle eklenen 61/A maddesinin c bendine 

ilişkin itirazı, “Anayasa'nın 38. maddesinde, ceza ve ceza yerine geçen güvenlik önlemlerinin ancak 

yasayla konulacağı belirtilmiş, 91. maddesinin ilk fıkrasında da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 

Bakanlar Kurulu'na kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebileceği, ancak sıkıyönetim ve 

olağanüstü haller saklı kalmak üzere, Anayasa'nın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer 

alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan siyasi haklar ve ödevlerin 

kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemeyeceği öngörülmüştür. Suç ve cezalara ilişkin esasları 

düzenleyen 38. madde Anayasa'nın ikinci kısmının ikinci bölümünde yer aldığından bu konudaki 

düzenlemelerin kanun hükmünde kararname ile yapılması olanaklı değildir.  

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 61/A maddesinin (c) 

bendi, 4128 sayılı Yasa ile eklendiğinden Anayasa'nın cezaların yasa ile düzenlenmesi gereğine 

uyulmuştur. Ayrıca, Anayasa'da Kanun Hükmünde Kararnamelerin yasayla değiştirilmesini veya 

bunlara madde eklenmesini engelleyen bir kural da bulunmamaktadır” şeklinde gerekçelendirerek 

reddetmiştir. AMK., 18.06.2003 gün, E. 2000/38, K. 2003/66 (RG: 26.12.2003, 25328).  
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Anayasa Mahkemesi, itiraz konusu maddede ceza öngörülen eylemlerin 

düzenlendiğini, oysa suç ve cezaların Anayasa’nın 38. maddesi uyarınca ancak 

kanunla düzenlenebileceği ve ayrıca suç ve cezalara ilişkin esasların Anayasa'nın 

ikinci kısmının ikinci bölümünde yer aldığından bu konudaki düzenlemelerin kanun 

hükmünde kararname ile yapılmasının olanaksız olduğu gerekçesiyle itiraz konusu 

maddeyi iptal etmiştir
677

. 

Gerçekten de, itiraz konusu madde Anayasa’nın 38 ve 91. maddelerine 

aykırılık teşkil etmektedir. Buna göre Anayasa Mahkemesi kararına ve gerekçesine 

aynen biz de katılmaktayız. 

                                                 
677 “Yasakoyucu, ceza hukuku alanında yetkisini kullanırken Anayasa'ya ve ceza hukukunun temel 

ilkelerine bağlı kalmak koşuluyla, toplumda belli eylemlerin suç sayılıp sayılmaması, suç sayıldıkları 

takdirde hangi çeşit ve ölçülerde ceza yaptırımları ile karşılanmaları gerektiği ve hangi hal ve 

hareketlerin ağırlaştırıcı veya hafifletici neden olarak kabul edileceği konularında takdir yetkisine 

sahiptir. Zaman içinde toplumsal gereksinimleri karşılamak, kişi ve toplum yararının zorunlu kıldığı 

düzenlemeleri yapmak, toplumdaki değişikliklere koşut olarak alınan önlemlerin etkisini artırmak ya 

da bunları hafifletmek veya ortadan kaldırmak yetkisi yasakoyucuya aittir. Anayasa'nın 38. 

maddesinde, ceza ve ceza yerine geçen güvenlik önlemlerinin ancak yasayla konulacağı belirtilmiş, 

91. maddesinin ilk fıkrasında da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Bakanlar Kurulu'na kanun 

hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebileceği, ancak sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı 

kalmak üzere, Anayasa'nın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi 

hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan siyasi haklar ve ödevlerin kanun hükmünde 

kararnamelerle düzenlenemeyeceği öngörülmüştür. İtiraz konusu 556 sayılı KHK'nin 61. maddesinde, 

61/A maddesinde ceza öngörülen eylemler düzenlenmektedir. Suç ve cezalara ilişkin esasları 

düzenleyen 38. madde Anayasa'nın ikinci kısmının ikinci bölümünde yer aldığından bu konudaki 

düzenlemelerin kanun hükmünde kararname ile yapılması olanaklı değildir. Bu nedenle, itiraz konusu 

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 61. maddesinin (d) 

bendi Anayasa'nın 91. maddelerine aykırıdır. İptali gerekir”. AMK., 02.03.2004 gün, E. 2002/92, K. 

2004/25 (RG: 14.05.2004, 25462).  
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7- 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun, 4369 Sayılı Yasa İle Değişik, 344. 

Maddesinin İkinci Fıkrası 

İtiraza konu Yasa maddesinin ikinci fıkrasında, “Vergi ziyaı suçu işleyenlere 

vergi ziyaı cezası kesilir ve bu ceza ziyaa uğratılan verginin bir katına, bu verginin 

kendi kanununda belirtilen normal vade tarihinden cezaya ilişkin ihbarnamenin 

düzenlendiği tarihe kadar geçen süre için, bu Kanunun 112 nci maddesine göre ziyaa 

uğratılan vergi tutarı üzerinden hesaplanan gecikme faizinin yarısının eklenmesi 

suretiyle bulunur" denilmekteydi. 

 Yerel mahkemenin başvuru kararında, vergi ziyaına bağlı olarak verilen 

vergi ziyaı cezasının miktarının hesabında esas alınan gecikme faizi oranının 6183 

sayılı Yasa'nın 51. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından belirlendiği, bu 

oranların vergilendirme ve tahsil dönemleri itibariyle değişebildiği, ceza ve ceza 

yerine geçen tedbirlerin yasayla konulabileceği, vergi ziyaı suçunu işleyenler için 

öngörülen vergi ziyaı cezası miktarının yasama organı yerine yürütme organı olan 

Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen gecikme faizi oranı esas alınması nedenleriyle 

kuralın Anayasa'nın 2, 7, 10, 11, 38 ve 73. maddelerine aykırılık oluşturduğu ileri 

sürülmüştür
678

. 

Yüksek Mahkeme söz konusu itirazı, Yasa’da vergi ziyaı suçu karşılığı 

öngörülen cezanın hesaplanmasında, gecikme faizi oranlarının dikkate alınacağının 

öngörüldüğü, bu oranların ise BKK ile belirlendiği, dolayısıyla Yasa maddesinin 

                                                 
678 Ordu Vergi Mahkemesinin başvurusu. AMK., 06.01.2005 gün, E. 2001/3, K. 2005/3  (RG: 

20.10.2005, 25972). 
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öngörülebilirlik (Anayasa md:2) ve yasallık (Anayasa md: 38) ilkelerine aykırı 

olduğu gerekçeleriyle haklı bulmuştur
679

.  

Anayasa Mahkemesi, çok isabetli bu içtihadıyla, vergi kabahat ve cezalarını 

da Anayasa’nın 38. Maddesi kapsamında görmüş ve Anayasa’ya uygunluk 

denetimine tabi tutmuştur. Gerçekten de, Anayasa Mahkemesi bu kararına değin, 

vergi kabahat ve cezalarının Anayasa’nın 73. maddesi kapsamında 

değerlendirmemekte, verginin temel öğeleri arasında bunların yer almadığını 

belirtmekte ve ayrıca 38. maddenin ise sadece adli suç ve cezalar için geçerli 

                                                 
679 “Anayasa'nın 2. maddesinde, Cumhuriyetin temel nitelikleri arasında sayılan hukuk devleti, insan 

haklarına dayanan, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, eylem ve işlemleri hukuka uygun 

olan, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, hukuk güvenliğini 

gerçekleştiren, Anayasa'ya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, hukuku tüm devlet organlarına 

egemen kılan, yargı denetimine açık, yasaların üstünde Anayasa'nın ve yasakoyucunun da 

bozamayacağı temel hukuk ilkeleri bulunduğu bilincinde olan devlettir. Bu bağlamda, hukuk 

devletinde yasakoyucu, yasaların yalnız Anayasa'ya değil, evrensel hukuk ilkelerine de uygun 

olmasını sağlamakla yükümlüdür. 

Anayasa'nın 38. maddesinin birinci fıkrasında, "Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun 

suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için 

konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez", üçüncü fıkrasında da "Ceza ve ceza yerine 

geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur" denilmiştir. 

İtiraz konusu kuralda düzenlenen vergi ziyaı cezası, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülük 

karakteri taşımayan, ancak vergi ziyaı suçu işleyenlere öngörülen bir yaptırımdır. Bu durum 

gözetildiğinde cezanın hesaplanmasında esas alınacak olan oranların yasayla belirlenmesi gerektiği 

kuşkusuzdur. 

Kuralda, ziyaa uğratılan verginin bir katına eklenecek olan cezanın hesaplanmasında esas alınacak 

olan gecikme faizi oranının Bakanlar Kurulu tarafından ne zaman belirleneceğinin bilinmemesi ve bu 

durumun sonuçta öngörülecek ceza miktarında belirsizliğe yol açacak olması, Anayasa'nın, 38. 

maddesinde sözü edilen ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur ve 2. 

maddesindeki "hukuk devleti" ilkelerine aykırılık oluşturur. 

Açıklanan nedenlerle, kural Anayasa'nın 2. ve 38. maddelerine aykırıdır. İptali gerekir”. AMK., 

06.01.2005 gün, E. 2001/3, K. 2005/3  (RG: 20.10.2005, 25972). 
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olduğunu savunmaktaydı. Söz konusu bu kararı ile içtihadından dönmüş; suç ve 

cezaların kanuniliği ilkesinin vergi kabahat ve cezaları için de geçerli olduğunu kabul 

etmiştir
680

. 

8- 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 4369 Sayılı Yasa İle Değiştirilen 359. 

Maddesinin  a  Bendinin Son Paragrafı  

4.1.1961 günlü, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 4369 sayılı Yasa ile 

değiştirilen 359. maddesinin ( a ) bendinin son paragrafında yer alan "...sanayi 

sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için yürürlükte bulunan asgari 

ücretin bir aylık brüt tutarının yarısı esas alınır..." bölümünün, Anayasa'nın 2, 7, 8 ve 

38. maddelerine aykırılığı savıyla Anayasa Mahkemesinin önüne gelmiş; ancak 

Yüksek Mahkeme söz konusu itirazı haklı bulmayarak reddetmiştir. 

Anayasa Mahkemesinin anılan kararında, “Suç sayılan eylemler ve yaptırımı 

olan özgürlüğü bağlayıcı ceza madde hükmünde açıkça gösterilmiştir. Maddede 

suçun müeyyidesi özgürlüğü bağlayıcı ceza olmakla birlikte bu cezanın para cezasına 

çevrilebileceği de öngörülmüştür. 213 sayılı Yasa'nın 359. maddesinde hangi 

eylemlerin suç teşkil ettiği belirtilmiş keza özgürlüğü bağlayıcı ceza saptanmış, 

özgürlüğü bağlayıcı cezanın para cezasına çevrilmesinde esas alınacak ölçü de 

yasada gösterilmiştir. Suç tarihinde geçerli olan ve iki yılda bir tesbit edilen asgari 

ücretin miktarını öğrenmek olanaksız ya da özel bir çaba gerektirmediği gibi belirsiz 

ve keyfi uygulamalara yol açacak nitelikte de değildir. Bu nedenle kural, Anayasa'da 

belirtilen cezaların yasallığı ilkesine aykırılık oluşturmamaktadır. Yasa koyucu, söz 

                                                 
680 CANDAN, T., "Tartışmalar", T.C İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tarafından 

Düzenlenen İdari Ceza Hukuku Sempozyumu,  s. 197. 



265 

 

konusu kural yerine, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun belirlediği asgari ücret 

miktarını her defasında esas almak suretiyle de düzenleme yapabilirdi. Böyle bir 

düzenlemede, idari nitelik taşıyan ve komisyonca tespit edilen ücret tutarının, hapis 

cezasının para cezasına çevrilmesinde esas alındığı ileri sürülerek, yasa koyucunun 

yasama yetkisini idari bir kurula devrettiğinden söz edilemeyeceğine göre, yasama 

işlemlerinin alacağı vakit, süratle değişen ekonomik değerlerin yarattığı 

gereksinimlerin karşılanma arzusu, cezaların önleme ve iyileştirme amaçları 

gözetilerek, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 16 yaşından büyük işçiler için tespit 

ettiği asgari ücretin brüt tutarının yarısının esas alınmasına ilişkin olmak üzere 

konulan kuralda, ceza belirlemesinin bu kurula bırakıldığı, bir başka anlatımla 

Anayasa'nın 7. maddesinde yer alan yasama yetkisinin devredildiği anlamı çıkmaz. 

Anayasa'da tanımı yapılan Hukuk Devleti, insan haklarına saygılı ve bu hakları 

koruyan, toplum yaşamında adalete ve eşitliğe uygun bir hukuk düzeni kuran ve bu 

düzeni sürdürmekle kendini yükümlü sayan, bütün davranışlarında hukuk kurallarına 

ve Anayasa'ya uyan işlem ve eylemleri yargı denetimine bağlı olan devlettir. 

Cezaların, suçların ağırlık derecelerine göre önleme ve iyileştirme amaçları göz 

önünde tutularak adaletli bir ölçü içinde konulması, ceza hukukunun temel 

esaslarındandır. Ceza siyasetinin konusu, hangi eylemlerin suç olacağı ve suç olarak 

kabul edilen eylemlere ne tür ve miktarda ceza verileceğinin tespitidir. Dolayısıyla 

kısa süreli özgürlüğü bağlayıcı cezaların para cezasına çevrilmesinde suçların cinsine 

göre farklı düzenlemeler yapmak yasa koyucunun takdir yetkisi içindedir. Kısa süreli 

özgürlüğü bağlayıcı cezaların para cezasına çevrilmesi olanağının tanınması çağdaş 

ceza hukukunun benimsediği, kısa süreli özgürlüğü bağlayıcı cezaların sakıncalarını 

ortadan kaldırmaya ve cezaların bireyselleştirilmesine yönelik düzenlemelerdir. Yasa 
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koyucu, zamanla değişen gereksinimleri karşılamak, kişi ve toplum yararının zorunlu 

kıldığı düzenlemeleri yapmak, toplumdaki değişikliklere koşut olarak alınan 

önlemleri güçlendirip geliştirmek amacıyla düzenlemelerde bulunabilir. Kamu 

hizmetlerinin aksatılmadan yerine getirilebilmesi için vergi borcunun zamanında ve 

noksansız ödenmesi gerekir. Vergi yasaları gereklerinin zamanında ve öngörülen 

kurallara uygun biçimde yerine getirilmesi ve böylece yasaların etkinliğinin 

sağlanması amacıyla, vergi kaçakçılığı suçlarına ilişkin kısa süreli özgürlüğü 

bağlayıcı cezaların para cezasına çevrilmesinde, 647 sayılı Yasa hükümlerinden 

farklı kurallar konulmasında” Anayasa’nın 2, 7 ve 38. Maddelerine aykırılık 

görülmemiştir
681

. 

Oysa Yasa maddesi ile, Yüksek Mahkeme kararına karşı yazılan karşı oyda 

da belirtildiği üzere, cezayı belirleme konusunda, yürütme organına yetki 

verilmektedir.  Zira söz konusu kuralla, vergi kaçakçılığı nedeniyle hükmolunan 

hapis cezasının para cezasına çevrilmesinde, hapis cezasının her bir günü için, sanayi 

sektöründe çalışan onaltı yaşından küçük işçilerin, yürürlükte bulunan asgari ücretin 

bir aylık brüt tutarının yarısı esas alınmaktadır. Bu şekildeki bir düzenlemeyle ise, 

asgari ücretin belirlemesi ceza ile özdeş tutularak, cezanın belirlenmesi yürütmeye 

bırakılmaktadır. Oysaki suç ve cezaların yasama organınca ve yasayla belirlenmesi 

Anayasa'nın 38. maddesinin buyruğu olup bu şekildeki düzenleme ile ceza miktarını 

belirleme dolaylı yoldan yürütme organınca yapılmaktadır
682

. Bu durum, 

Anayasa’nın 7 ve 38. Maddelerine açıkça aykırılık teşkil etmektedir. 

                                                 
681 AMK., 26.09.2002 gün, E. 2001/345, K. 2002/86  (RG: 01.03.2003, 25035). 

682 Sn. Yargıç Yalçın Acargün’ün karşı oy yazısı. AMK., 26.09.2002 gün, E. 2001/345, K. 2002/86  

(RG: 01.03.2003, 25035). 
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9- 4733 sayılı Kanun’da ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 8. Maddesi  

İtiraza konusu Yasa’nın 8. maddesinde, “Kuruluş ve faaliyet iznini almadan 

tütün ve tütün mamulleri ile alkollü içkiler üretmek üzere fabrika, tesis veya 

imalathane kuran ve işletenlere; işyerleri veya ikametgahlarında söz konusu 

maddeleri üretenlere bir yıldan üç yıla kadar hapis ve ikiyüzyirmibeş milyon liradan 

az olmamak üzere üretilmiş tütün ve tütün mamulleri ile alkollü içkiler piyasa 

değerinin on katı tutarında ağır para cezası verilir. Bu hüküm 6 ncı maddenin ikinci 

ve üçüncü fıkrasına aykırı hareket edenler hakkında da uygulanır. Satış belgesi 

almadan satış yapanlar, ellerindeki mamulata el konulmakla birlikte “ruhsat harcının 

on katı tutarında ağır para cezası ile cezalandırılır” hükmüne yer verilmiştir.  

Anayasa Mahkemesi söz konusu maddeyi, suç karşılığı öngörülen cezanın 

yönetmelikle belirlenmesi ve bu durumun Anayasa’nın 38. maddesinde ifadesini 

bulan kanunilik ilkesine aykırı olması gerekçesiyle iptal etmiştir
683

.  

Anayasa Mahkemesi’nin, “4733 sayılı Yasa’nın 8. maddesinin ikinci 

fıkrasında, satış belgesi almadan satış yapanlar için öngörülen “ruhsat harcının on 

katı tutarında ağır para cezası ile cezalandırılır” hükmü uyarınca, ceza miktarının 

saptanmasında ölçü olarak alınan ruhsat harcının, Tütün, Tütün Mamulleri ve 

Alkollü İçkilerin Toptan ve Perakende Satışı ile Satış Belgelerine İlişkin 

Yönetmelik’e göre belirlenmesi, Anayasa’nın 38. maddesindeki cezanın yasallığı 

ilkesiyle bağdaşmamaktadır” şeklindeki gerekçesine biz de katılmaktayız. 

                                                 
683 AMK., 19.01.2006 gün, E. 2005/99, K. 2006/8 (RG: 20.07.2006, 26234). 
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10- 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 34. Maddesinin Son Fıkrası  

İtiraza konu, 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 34. maddesinin 

son fıkrasında “Bu maddenin uygulanmasında para cezasına esas alınacak değer, 

gümrük idaresince belirlenen değerdir” ibaresi yer almaktaydı. 

Anayasa Mahkemesi itiraz yoluyla önüne gelen yasa maddesini incelemesi 

sonucunda, söz konusu maddenin Anayasa’nın 2. maddesinde ifadesini bulan hukuk 

devleti ilkesine aykırı bularak iptal etmiştir
684

. 

Anayasa Mahkemesi’nin kararına sonucu açısından katılmakla birlikte, 

gerekçesinin eksik olduğunu düşünmekteyiz. Elbette para cezasına esas alınacak 

değerin belirlenmesi gümrük idaresine bırakılarak hukuki güvenlik ilkesi 

zedelenmektedir. Ancak hukuki güvenlik ilkesinin zedelenmesine sebep olan idareye 

                                                 
684 “İtiraz konusu ibarenin geçtiği son fıkrasında ise “bu maddenin uygulanmasında para cezasına esas 

alınacak değer, gümrük idaresince belirlenen değerdir” kuralı yer almaktadır. 

Ayrıca aynı Yasa’nın 35. maddesinde, kaçak veya kaçak şüphesi ile yakalanan eşyalardan dolayı 

muhbir ve el koyanlara ikramiye ödeneceği, ödenecek ikramiyenin belirlenmesinde kaçak eşyanın CIF 

değerinin esas alınacağı vurgulanmıştır. 

Yasakoyucu bazı suçlarda suçun failini, yargılamanın ve ceza alması durumunda cezaevlerinin 

olumsuz koşullarından korumak, aynı zamanda mahkemelerin iş yükünü hafifletmek ve yargılama 

giderlerini azaltmak amacıyla önödeme ve benzeri düzenlemeler yapabilir. Ayrıca bu düzenlemelerle 

güttüğü amacı gerçekleştirmek için maddi gerçeğin araştırıldığı mahkeme aşamasında uygulanan 

yargılama usulü yöntemlerinden farklı bazı yöntemler de belirleyebilir. Ancak yasakoyucu bu yöndeki 

takdir hakkını kullanırken hukuk devleti ilkesine uygun olarak adaletli bir hukuk düzeni kurmak ve 

idarenin keyfiliğine yol açacak düzenlemelerden kaçınmak zorundadır. 

Bu nedenle, uyuşmazlığın tarafı olan müdahil gümrük idaresinin belirlediği CIF değerin, hem 

yakalama eylemine katılanlara ödenecek ikramiyenin, hem de şüpheliye yapılacak önödeme 

tebligatındaki miktarın belirlenmesinde esas alınması hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır”. 

AMK., 18.09.2008 gün, E. 2006/47, K. 2008/144 (RG: 30.12.2008, 27096). 
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verilen cezayı belirleme yetkisidir ki, bu durum da Anayasa’nın 38. maddesiyle 

bağdaşmamaktadır.  

II- GENEL DEĞERLENDİRME 

 Anayasa Mahkemesi kararları incelendiğinde, Yüksek Mahkemenin idarenin 

düzenleyici işlemleri ile suç/kabahat ve ceza/yaptırım yasağı konusuna ilişkin net bir 

sonuca varmak olası değildir. Zira tarihsel gelişim sürecinde verilen kararlara 

bakıldığında, istikrarlı bir yorum ve nitelendirme mevcut değildir
685

. 

Anayasa Mahkemesi kararlarına bakıldığında, Yüksek Mahkemenin çoğu kez 

oportünist hareket ettiği, pragmatik olarak Anayasa hükümlerini yorumladığını 

görmekteyiz
686

. 

 Yukarıda yer verilen kararlar incelendiğinde, görülmektedir ki; Yüksek 

Mahkeme, çoğunlukla, önce doğru teorik açıklamaları yapmakta; ancak hüküm 

fıkrasına gelindiğinde, teorik açıklamalarla taban tabana zıt bir sonuca ulaştığını 

gözlemlemekteyiz
687

.  

 Anayasa Mahkemesi yasallık ilkesi konusunda yapmış olduğu denetim 

sırasında, yasanın hukuk dünyasında kalmasında kamu yararının bulunup 

bulunmadığının araştırıldığı amaçsal denetimi, yasa koyucu tarafından kullanılan 

araçların hukuka uygunluğunu, hukuk devleti kavramı altında yatan hukukun genel 

                                                 
685 APİŞ, Ö., “Yürütmenin/İdarenin Düzenleyici İşlemleriyle Suç ve Ceza Yaratılması Yasağı ve Türk 

Anayasa Mahkemesi’nin Yasağa İlişkin Kararları Açısından Bir İnceleme”, s. 209. 

686 YARSUVAT, D.,  “Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu”, Prof. Dr. Sahir ERMAN’a Armağan, 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim, Öğretim ve Yardımlaşma Vakfı Yay. No: 8, s. 901.  

687 BAŞARAN, YAVAŞLAR, F., "Tartışmalar" , T.C İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Tarafından Düzenlenen İdari Ceza Hukuku Sempozyumu, s. 304. 
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ilkelerine uygunluğunun araştırıldığı araçsal denetime göre üstün tutmaktadır. 

Dolayısıyla Yüksek Mahkeme kararlarında her ne kadar ölçü normları doğru bir 

şekilde sıralayarak, bu ölçü normlar bağlamında hukuksal denetim yapabileceği 

zikredilse de, çoğu kez sadece amaçsal denetim yapıldığından, suç ve cezaların 

kanuniliğine muhalefetten ötürü açılan iptal davaları reddedilmektedir. 

Anayasa Mahkemesi, bir Yasa’nın Anayasa’ya uygun olup olmadığını 

incelerken, sadece hukuk alanında kalmak, iktisadi ve ticari konularda süratla karar 

vermek zorunluluğunun bulunması hasebiyle, yasamanın söz konusu konularda ağır 

kalması gibi, hukuki olmayan amaca uygunluğu ifade eden gerekçelerden kaçınmak 

zorundadır. Anayasa Mahkemesi amaca uygunluğu (opportunité) değil, Anayasa’ya 

uygunluğu(constitutionnalité) denetler
688

. 

Yüksek Mahkeme, genellikle, idarenin suç ve ceza ihdas etmesini Anayasa’ya 

aykırı bulurken, yasa koyucunun çerçeve kanunlarla suç fiilinin belirlenmesinin 

idareye bırakmasında sakınca görmemektedir. Yine ceza içeren hükümlerin, 

KHK'lerle yasa ile eklenmesi durumunda, bu uygulamayı yasallık ilkesine aykırı 

görmemektedir
689

.  

Suçun kanuniliği prensibinin gerçekleşebilmesi için yalnız cezanın kanunda 

gösterilmiş bulunması kâfi olmayıp suçun maddi unsurlarının da kanun ile tâyin 

edilmiş olması gereklidir. 

                                                 
688 ERMAN, S., Özel Kanunlar Açısından Ticari Ceza Hukuku, C: I,  s. 37. 

689 APİŞ, Ö., “Yürütmenin/İdarenin Düzenleyici İşlemleriyle Suç ve Ceza Yaratılması Yasağı ve Türk 

Anayasa Mahkemesi’nin Yasağa İlişkin Kararları Açısından Bir İnceleme”, s. 209. 



271 

 

Ayrıca, düzenleme yetkisi veren bir kanunun, bu yetkinin hangi durumlarda 

kullanılacağını ve bu yetkiye dayanılarak alınacak tedbirlere uymamanın 

cezalandırılacağını belirtmesi ve verilecek cezaların gösterilmesi kanunilik ilkesine 

uyulduğu anlamına gelmez. Bir fiilin suç sayılabilmesi için, tüm unsurlarının 

belirtilmesi, yani o fiilin tarif edilmesi ve bu tarifi yapan tasarrufun adının kanun, 

tasarrufu yapanın da yasama organı olması gerekir. Dolayısıyla suç ve kabahat 

tarifini yapan tasarrufun adı kanun ve yapanın da yasama organı  olamadıkça suçların 

kanuniliği ilkesine uygun davranıldığı söylenemez
690

. 

 Buna rağmen, Anayasa Mahkemesi, kanunilik ilkesini dışlamakta, hukuki 

temelden çok, pragmatik gerekçelere yer vermekte ve böylece hukuki istikrardan 

uzak kararlar ihdas etmektedir.  

 Durum böyle olunca, Anayasa Mahkemesi en temel işlevlerini yerine 

getirememekte; yasama ile yürütmenin Anayasal sınırlar içinde kalmasını 

sağlayamamakta; temel hak ve özgürlükleri güvence altına alamamakta ve böylece 

uygulamayı müspet bir şekilde etkileyememektedir
691

.   

                                                 
690 ERMAN, S., Özel Kanunlar Açısından Ticari Ceza Hukuku, C: I,  s. 37. 

691 APİŞ, Ö., “Yürütmenin/İdarenin Düzenleyici İşlemleriyle Suç ve Ceza Yaratılması Yasağı ve Türk 

Anayasa Mahkemesi’nin Yasağa İlişkin Kararları Açısından Bir İnceleme”, s. 211. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

KABAHAT VE SUÇ İHDAS EDEN İDARENİN DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİ, 

DANIŞTAY VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN KONUYA 

YAKLAŞIMI VE DEĞERLENDİRMESİ 

I- GENEL AÇIKLAMA 

Anayasa Mahkemesi kararları incelenirken, yürütme organına suç ve kabahati 

belirleme yetkisini tanıyan birçok yasanın parlamentodan çıktığını ve bu yasalar 

karşısında Yüksek Mahkemenin ne gibi kararlar verdiği incelenmiştir. 

Bu bölümde ise, söz konusu yetki yasalarına istinaden düzenlenen, suç ve 

kabahat getiren düzenleyici işlemlere veyahut böyle bir yetki dahi verilmeden 

idarenin bu yönde tesis etmiş olduğu idari işlemlere karşı Danıştayın vermiş olduğu 

kararlar irdelenecektir. 

II- KABAHAT, SUÇ VEYA İDARİ YAPTIRIM İHDAS EDEN 

DÜZENLEYİCİ İŞLEMLER VE DANIŞTAYIN KONUYA YAKLAŞIMI 

A- İdari Yaptırım İhdas Eden Düzenleyici İşlemler Konusunda Danıştayın 

Yaklaşımı 

1- Vergi İdaresince Belirlenen Ortalama Kar Hadleri Çerçevesinde Vergi 

Ziyaı Cezası Kesilmesi 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 2361 sayılı Yasa’nın 75. maddesiyle 

değişik 111. maddesi uyarınca, başka bir incelemeye gerek kalmaksızın sadece 

ortalama kar hadleri esasına göre tespit edilen matrah farkı üzerinden salınacak 

vergiye kusur cezası kesilip kesilemeyeceği konusunda Danıştay Üçüncü Dairesi ile 
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Danıştay Dördüncü Dairesi arasında birbirine aykırı kararlar çıkmış olduğundan 

bahisle, içtihadın birleştirilmesi isteminde bulunulmuştur. 

DİBKK’da tartışılan konu, bir vergi güvenlik tedbiri olan ortalama kar hadleri 

esasına göre tespit edilen matrah farkı üzerinden salınacak vergiye kusur cezası 

uygulanıp uygulanmayacağıdır.  

Söz konusu kararda, “..Ortalama kâr haddi esasına göre, vergi idaresinin 

mükelleflerden istediği ek gelir vergisi, mükellefin vergi ile ilgili ödevlerini yerine 

getirmemesi veya eksik yerine getirmesinden değil, Vergi Usul Kanunu hükümlerine 

göre tespit edilen kanuni ölçülerin uygulanması nedenine dayanmaktadır. Her hal ve 

takdirde, mükellefin ödevlerini yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi 

nedeniyle tarhiyat yapılması ile, ortalama kâr haddi gibi vergi güvenlik müesseseleri 

dâhilinde belli ölçülerin uygulanması suretiyle mükellefler hakkında tarhiyat 

yapılması farklı durumlardır. Birincisinde, verginin zamanında tahakkuk 

ettirilmemesinde mükellefin kastı ve ihmali kesindir. İkincisinde, yani ortalama kâr 

haddi esasında ise; yapılan tarhiyat mükellefin kanunla tespit edilen ölçüler içindeki 

bir kân sağlayamamış olduğu gerekçesine dayanmakta olduğundan kasıt ve 

ihmalinden söz edilemeyeceğinden, kendine özgü bir nevi götürü vergilemeyi ifade 

etmektedir. Bu yönü ile de yapıldığı andan itibaren hüküm ifade etmek üzere ihdasi 

bir tasarruf sayılma durumunda bulunduğundan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 

341 inci maddesinde tanımı yapılan vergi ziyaından söz edilemeyeceğinden vergi 

aslına bağlı kaçakçılık ağır kusur ve kusur cezasını gerektiren suçun maddi unsuru 

oluşmadığı cihetle özel bir hüküm olmadıkça Vergi Usul Kanunundaki genel ceza 

hükümlerinden hareketle, ceza kesilmemek gerekir. …Vergi Usul Kanunu 

hükümlerine dayanılarak kesilen para cezaları teknik anlamda ceza niteliğinde 
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bulunduğu ve Anayasamızın 38 inci maddesi ise; kanunsuz suç ve ceza olmaz 

ilkesini getirdiğinden, "cezada kanunilik" ilkesi esas olup, bu da ceza yaptırımının 

yasama organı tarafından tereddüt yaratmayacak biçimde düzenlenmesini, suçu 

oluşturan fiili gerçekleştiren kişiye uygulanacak cezanın cinsinin, miktarının, alt ve 

üst sınırlarının belirlenmesini zorunlu kılar ve yargı yerlerinin genişletici yoruma ve 

kıyas yoluna başvurmamalarını gerektirir. Aksi halde kıyas yoluyla ceza yaratılmış 

olur”
692

 denilerek vergi idarelerince belirlenen ortalama kar hadleri çerçevesinde 

ceza kesilmesinin kanunilik ilkesine uygun bulmamıştır. 

Gerçektenden de, Maliye Bakanlığınca hazırlanan yönetmelikte belirlenen 

esaslar çerçevesinde, idari birimlerce tayin edilen ortalama kar hadlerine göre ceza 

kesilmesi durumunda kanunilik ilkesi zedelenecektir. Nitekim bu durumda, hem 

yaptırım, hem de kabahat fiili kanunda yer almamış olacaktır ki, bunun kanunilik 

ilkesi ile bağdaşır bir yanı bulunmamaktadır
693

. 

                                                 
692 DİBK, 16.02.1989 gün ve 1988/1 E, 1989/1 K (RG: 09.06.1989- 20190). 

693 Ortalama kar haddi esası, kısmen veya tamamen perakende satış yapan ticaret erbabı ile 

imalatçıların ticari kazançlarının kontrol altına alınması amacıyla konulmuş bir vergi güvenlik 

müessesesiydi. Gelir Vergisi Kanunu’nun 111. maddesinde “Kısmen veya tamamen perakende satış 

yapan ticaret erbabı ile imalatçıların gösterdikleri gayrisafi kazançlar, Vergi Usul Kanununa göre 

tespit olunan ortalama kar hadlerinin perakende satılan emtianın maliyet bedeline uygulanması 

suretiyle bulunacak miktarlara göre düşük olduğu takdirde, beyan edilen gayrisafi kazançlar yerine, bu 

suretle bulunan miktarlar ikmalen  vergi tarhına esas alınır.. Bu maddeye göre tarhiyat yapılabilmesi 

için tespit edilecek farkın yüz bin lirayı aşması gerekir…”hükmü yer verilmişti. Bu konuda geniş bilgi 

için bkz:SOLAK AKMAN, İ., ., “Vergi Güvenlik Önlemlerinin Teorik Çerçevesi”, Prof. Dr. 

MUALLA ÖNCEL’e Armağan, C: II, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara- 2009,  s. 1149-1168., 

UYSAL, A., EROĞLU, N., Açıklamalı ve İçtihatlı Gelir Vergisi Kanunu, 3.Baskı,  Sevinç 

Matbaası, Ankara 1991, s. 171 vd.  
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Ayrıca kararda, vergi kabahatleri karşılığında kesilen cezaların da, teknik 

anlamda ceza niteliği bulunduğu dolayısıyla Anayasa'nın 38. maddesinin idari 

yaptırımlara da uygulanması gerektiğini belirtmesi açısından önemlidir.  

2- Mahalli İdare Birliklerinin Ceza Yönetmeliği Çıkarması 

 Mahalli idare birliklerinin ceza yönetmeliği çıkarma yetkisinin bulunup 

bulunmadığı konusunda düşülen duraksamanın giderilmesi için istişari görüş istemi 

ile Danıştay 1. Dairesi'ne başvurulmuştur.  

Danıştay 1. Dairesi söz konusu istişari kararında, “…belediyeler ve ile il özel 

idareleri organlarına, yasalarda belli edilmiş eylemleri yapanlara, gösterilen 

miktarlarda ceza verme yetkisinin verildiği görülmektedir. Buna karşılık, yerel 

yönetimlerin kurdukları birliklerin hangi eylemlere ne kadar ceza verebileceklerini 

gösteren bir ceza uygulaması yapmalarını öngören herhangi bir yasal düzenleme 

bulunmadığı anlaşılmaktadır. Anayasa`nın 38. maddesinin üçüncü fıkrasında 

ifadesini bulan "kanunsuz suç veya ceza olmaz" ilkesinin bir gereği olarak, yasaların 

açıkça düzenleme yapmadığı bir konuda, başka ceza hükümlerinin kıyasen 

uygulanmasının mümkün olmadığı sonucuna ulaşılmıştır”
694

 denilerek kanunilik 

ilkesini, idari yaptırımlar açısından da geçerli bulmuştur. 

3-İşyeri Hekimi Atama Yönetmeliği'nin 9. Maddesi ile Getirilen İdari Yaptırım 

Uyuşmazlık işyeri hekimliği yetkisinin bu konuda çıkarılan yönetmelik 

uyarınca kaldırılmasına ilişkindir. İşyeri Hekimi Atama Yönetmeliği'nin 9. 

maddesinde, işyeri hekimine, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı 

İcrasına Dair Yasaya ve Tıbbı Deontoloji Tüzüğüne aykırı davranmaktan veya 6023 

                                                 
694 D. 1. D., 25.11.1998 gün ve 1998/335 E, 1998/357 K (DD., Y:29, S:100, 1999, s. 36 vd.). 
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sayılı Türk Tabipler Birliği Kanunu'nun 5. maddesi 3.  fıkrasında sözü edilen oda 

yetkisine aykırı olarak işyeri hekimliği üstlenmiş olmaktan ceza verilmesi 

durumlarında, cezanın kesinleşmesini takip eden sözleşme döneminden başlamak 

üzere 2 yıla kadar çalışma onayı verilmeyeceği kuralı bulunmaktadır.  

Danıştay, söz konusu kuralın, kanuni düzenlemeleri aşacak nitelikte ve 

belirsizlik taşıdığını ifade ederek, yönetmelikle düzenleme yetkisinin aşıldığını 

belirterek hükmü iptal etmiştir
695

.  

Gerçekten de, Anayasa ile güvence altına alınmış çalışma özgürlüğünün, 

kısıtlanmasına sebep olan söz konusu idari yaptırımın, kanun yerine yönetmelikle 

düzenlenmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. 

4-  48 Sayılı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği İle Yasada Yer Verilmeyen 

Bir İdari Yaptırımın Getirilmesi  

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 27/2. maddesinde
696

 düzenlenmeyen 

bir cezanın, 48 sayılı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği'nde
697

 getirilmesi 

üzerine, söz konusu hükmün iptali istemiyle uyuşmazlık Danıştaya taşınmıştır. 

                                                 
695 D. 8. 13.12.2000 gün ve 2000/265 E., 2000/8223 K. ve 15.02.2000  gün ve 1996/5077 E., 

2000/1420 K. (DD, Y: 33,  S: 105, 2003, s. 457-459.) 

696 Söz konusu Yasa maddesinde, sadece "Noterler, damga vergisi ödenmemiş veya noksan ödenmiş 

kağıtları vergi ve cezası ödenmedikçe tasdik edemezler veya bunların suretlerini çıkarıp veremezler. 

Birinci fıkra hükmüne aykırı olarak işlem yapılması halinde, mükellef hakkında Vergi Usul Kanunu 

hükümleri uygulanmakla birlikte, noterlerden de tasdik ettikleri veya üzerinde işlem yaptıkları her 

kağıt için kanunen alınması gereken cezası ayrıca alınır" hükmüne yer verilmişken, anılan Tebliğ ile 

"Noterlerin yukarıda belirtilen mecburiyete uymamaları halinde, mükelleflerden bu kağıtlara ait 

damga vergisi ile cezasının aranmasının yanı sıra noterlerden de,  

-Kağıdın mükelleflerinden alınması gereken ceza tutarı kadar bir cezanın, ayrıca 
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Danıştay 7. Dairesi
698

, DVDDK kararı
699

 ile de onanan bizim de katıldığımız 

kararında, noter hakkında yalnızca bu Kanunun öngördüğü cezanın uygulanabileceği, 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 2. maddesi ve 38. maddesinin 3. fıkrasındaki 

düzenlemelerden dolayı, idareye tanınan hiçbir yetkinin sınırsız olmadığı ve hukuk 

kurallarına uygun olarak kullanılması gerektiği, ceza ve ceza yerine geçen güvenlik 

tedbirlerinin ancak kanunla konulabileceği, ceza niteliğindeki yaptırımların idari 

metinlerle konulması ya da bu konuda düzenleme yapmak üzere Bakanlar Kuruluna 

yasayla yetki verilmesinin olanaklı bulunmadığı; Anayasanın 125. maddesine göre 

idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğu, 48 sayılı 

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin, noterlerden; kağıdın mükelleflerinden 

alınması gereken ceza tutarı kadar bir cezanın aranması gerektiğine ilişkin 

düzenlemesinin, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 27. maddesinin birinci ve 

üçüncü fıkralarına ve dolayısıyla değinilen anayasal kurallara açık aykırılık 

oluşturduğu, gerekçesiyle davaya konu ibarenin iptaline karar vermiştir.  

5-  YÖK Kanunu’nda ve DMK'da Yer Almayan Yeni bir Disiplin Cezasının, 

Öğretim Elemanları ve Diğer Üniversite Personelinin Disiplin İşlerini 

Düzenleyen Yönetmelikte Yer Alması 

 Yüksek Öğretim Kurumu Kanunu'nda öğretim elemanlarına verilecek disiplin 

cezaları hakkında (disiplin cezaları verilecek fiiller ve bu cezalaraın türleri kapsamı 

                                                                                                                                          
-Vergi Usul Kanununun 355. madde hükmüne istinaden özel usulsüzlük cezasının, aranması 

gerekmektedir" hükmü  ile yeni bir ceza normu daha ihdas edilmiştir.  

697 RG: 12.4.2007, 26491. 

698 D. 7. D. , 27.01.2009 gün ve 2007/2358 E., 2009/499 K. (DD. Y: 41, S: 126, 2011, s. 84-85). 

699 DVDDK., 22.01.2010 gün ve  2009/436 E., 2010/16 K. (DD. Y: 41, S: 126, 2011, s. 84-85). 
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hakkında) herhangi bir belirleme yapılmamaktadır. (2547 sayılı Yasa'nın 53/b 

maddesi). Anılan yasa maddesinde, öğretim elemanları ve diğer personel hakında, 

"disiplin işlemleri, disiplin amirlerinin yetkileri, devlet memurlarına uygulanan usul 

ve esaslara göre Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir" denilmek suretiyle oldukça 

muğlak bir düzenleme yapılmıştır
700

.  

 Öğretim elemanları ve diğer üniversite personelinin disiplin işlerini 

düzenleyen Yönetmelikte ise, disiplin ceza türleri olarak DMK'daki disiplin ceza 

türleri esas alınmış; ancak anılan Yasa'da ve YÖK Kanunu'nda yer almayan yeni 

ceza türleri ihdas edilmiştir
701

.   

 DİDDK'ya konu bir uyuşmazlıkta, söz konusu yönetmelik maddeleri, 

kanunilik ilkesi çerçevesinde denetime tabi tutulmuş ve ne DMK'da, ne de YÖK 

Kanununda yer almayan "yönetim görevinden ayırma" cezasını cezaların yasallığı 

ilkesine aykırı bularak iptal etmiştir
702

. 

B- Kabahat Fiili İhdas Eden Düzenleyici İşlemler Konusunda Danıştayın 

Yaklaşımı 

1- 320 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Maliye Bakanlığına Verilen 

Yetki 

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 257. maddesinin birinci 

fıkrasının 2 numaralı bendinde, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve 

                                                 
700 ULUSOY, A., D., İdari Yaptırımlar,  s. 88. 

701 "Öğretim üyeliği mesleğinden çıkarma", "Görevden çekilmiş sayılma" ve "Yönetim görevinden 

ayırma" cezaları yönetmelikle konulmuştur. ULUSOY, A., D., İdari Yaptırımlar,  s. 88. 

702 DİDDK, 05.11.2012 gün ve E., 2011/2486(Nak: ULUSOY, A., D., İdari Yaptırımlar,  s. 89). 
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ödemelerini banka veya benzeri finans kurumlarınca düzenlenen belgelerle tevsik 

etmeleri zorunluluğunu getirmeye ve bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya 

ilişkin usul ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.  

Maliye Bakanlığınca bu yetkiye dayanılarak 320 Sıra Nolu Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliği
703

 ile bu zorunluluğun kapsamını belirlemiştir
704

.Diğer 

taraftan Vergi Usul Kanununun 331. maddesinde, "Vergi Kanunları hükümlerine 

aykırı hareket edenler, bu kitapta yazılı vergi cezaları (vergi ziyaı cezası ve 

usulsüzlük cezaları) ve diğer cezalarla cezalandırılırlar." hükmü öngörülmüştür. Aynı 

kanunun mükerrer 355. maddesinde, "Bu Kanunun 86, 148, 149, 150, 256 ve 257 nci 

maddelerinde yer alan zorunluluklar ile Mükerrer 257. madde uyarınca getirilen 

zorunluluklara uymayan Kamu İdare ve Müesseselerinde bilgi verme görevini yerine 

getirmeyen yöneticiler dahil); Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabına, 

ikinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenlerle, 

bu bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında yine yasada belirtilen 

miktarlarda özel usulsüzlük cezası kesileceği hükmüne yer verilmiştir.  

                                                 
703

 RG: 04.7.2003, 25158. 

704 "Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenler, defter tutmak zorunda olan 

çiftçiler, serbest meslek erbabı ile vergiden muaf esnafın kendi aralarında yapacakları ticari işlemleri 

ile nihai tüketicilerden ( Türkiye'de mukim olmayan yabancılar hariç ) mal veya hizmet bedeli olarak 

yapacakları …. Türk Lirasını aşan tahsilat ve ödemelerinin 1.8.2003 tarihinden itibaren banka veya 

özel finans kurumları aracı kılınarak yapılması ve bu kurumlarca düzenlenen dekont veya hesap 

bildirim cetveli ile tevsiki zorunludur. Tespit edilen tutarın altında kalan tahsilat veya ödemelerin 

banka veya özel finans kurumları aracılığıyla yapılması ihtiyarıdır. Tespit edilen tutarı aşan avansların 

da banka veya özel finans kurumlarınca düzenlenen belgelerle tevsiki zorunludur." şeklinde 

açıklanmıştır.  320 sayılı Vergi Usul Genel Tebliği. 
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Danıştayın önüne gelen uyuşmazlıkta, Yasa’da yer almayan kabahat fiilinin 

320 Nolu Vergi Usul Genel Tebliği ile getirildiği, bunun ise yasal olmadığı ileri 

sürülmüştür.  

Danıştay ise, “Uyuşmazlık konusu genel tebliğde belirtilen cezai işlem Genel 

Tebliğ ile getirilen yeni bir ceza uygulaması olmayıp, zorunluluğa uymamanın 

müeyyidesinin yer aldığı anılan yasa maddesi hükmünün uygulanmasından 

doğmaktadır. Bu durumda, Genel Tebliğle getirildiği ileri sürülen tevsik 

zorunluluğunun, esasen Kanun koyucu tarafından öngörüldüğü, diğer bir anlatımla, 

Genel Tebliğin kanunla yaratılan hukuki durumdan farklı bir hukuki durum 

yaratmadığı, yani hukuk düzeninde herhangi bir değişiklik meydana getirmediği, 

Genel Tebliğ ile amaçlananın Kanunun Mükerrer 257 inci maddesinin 2 numaralı 

bendinde düzenlenen tevsik zorunluluğundan ibaret olduğu ve bu düzenlemenin 

Anayasa'ya, hukuka ve anılan yasa hükmüne de uygun olduğu anlaşılmaktadır. Bu 

nedenle, yukarıda yapılan açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde dava konusu 320 

Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin iptalini gerektirecek bir husus 

bulunmamaktadır”
705

 şeklinde kararıyla genel tebliğin mezkur maddesini hukuka 

aykırı bulmamıştır. 

Gerçekten de, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 257. maddesinin 

birinci fıkrasının 2 numaralı bendinde, kabahat fiilinin maddi unsuru açıkça ortaya 

konmuştur. Sadece bu zorunluluğun kapsamına ilişkin bir takım hususlar Bakanlığa 

bırakılmıştır. Diğer taraftan, fiile verilecek özel usulsüzlük cezası da Yasanın 

mükerrer 355. maddesinde yerini bulmuştur.  

                                                 
705 D. 4. D., 22.12.2004 gün ve 2003/1715 E., 2004/2587 K. (DD, S: 109, S. 170.) 
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2- Büyükşehir Belediyesi Zabıta Yönetmeliği ile Getirilen Kabahat Fiili 

1580 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesi uyarınca halkının sağlığı ve 

esenliğini sağlamakla yükümlü belediyeler, yenilecek içilecek ve halkın sağlığı için 

kullanılacak diğer şeyleri ve bunların üretim yerlerini denetlemek ve sağlığa aykırı 

olanların toplatılarak satışını yasaklamak yetkisine sahiptirler.  

Buna ilaveten, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Yönetmeliğinin 91. maddesinin 

d bendinde, belediye sınırları dışında imal edilen ekmeklerin belediye sınırları içinde 

satılamayacağı belirtilmiştir.  

İhtilaf konusu olayda yönetmelik hükmüne aykırı davranıldığı belirtilerek 

kesilen idari yaptırım dava konusu edilmiştir. Danıştay, her ne kadar sözü edilen 

yönetmelikte ihtilaf konusu kabahat fiili belirtilmiş olsa da, kaynağını kanundan 

almayan düzenleyici bu işlemin hukuka aykırı olduğunu belirterek, kabahatin ancak 

kanunla düzenleneceğini, yönetmelik gibi bir düzenleyici işlemle kabahat ihdasının 

mümkün olmadığını ifade etmiştir
706

. 

                                                 
706 “Uyuşmazlık, büyükşehir belediyesi sınırıları dışında üretilen ekmeklerin büyükşehir sınırları 

içinde satışının yapılamayacağına ilişkin işlemden doğmuştur. 1580 sayılı Belediye Yasasının 15. 

Maddesinde belediyelerin, beldenin ve belde halkının sıhhat, selamet ve refahını sağlamakla görevli 

olduğu belirtilmiş, aynı maddenin 150 sayılı Yasayla değişik 3. Fıkrasına göre de umumun yiyip 

içmesine mahsus yerlerin denetimini yapmak ve gerektiğinde men etmek belediyelerin görevleri 

arasında sayılmıştır. Dosyanın incelenmesinden, büyükşehir belediyesi sınırları dışında üretilen 

ekmeklerin büyükşehir belediye sınırları içinde satışının engellenmesi üzerine bu davanın açıldığı, 

idare mahkemesince, davalı büyükşehir blediyesinin ekmeğin üretildiği…Belediyesinde, yani 

kaynağında sağlık kurallarına uygunluğu denetleme yetkisini kullanmayacağı, satış sırasındaki 

denetiminin ise hem zorluğu hem de yaptırım eksikliği nedeniyle tam uygulanamayacağı gerekçesiyle 

davanın reddine karar verilmiştir. 

1580 sayılı Belediye Yasasının yukarıda anılan maddeleri uyarınca belediyelerin satışa sunulan 

ekmekleri sağlık denetiminden geçirme ve sağlığa aykırı olduğu saptananları toplattırarak satışın 
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3- 356 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği/B bölümü ile Getirilen 

Kabahat Fiili 

Uyuşmazlık konusu olayda, 23.2.2006 gün ve 26089 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanan 356 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin
707

,"B-icra 

Dairelerince Alacaklı Taraf Avukatına Ödenmesine Karar verilen Vekâlet 

Ücretlerinin Belgelendirilmesi" başlıklı bölümünün iptali istenilmiştir. 

Danıştay 4. Dairesi önüne gelen uyuşmazlıkta, “356 sıra nolu Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliğinin iptali istenen "B.icra Dairelerince Alacaklı Taraf 

Avukatına Ödenmesine Karar Verilen Vekalet Ücretlerinin Belgelendirilmesi" 

başlıklı bölümünde; Bakanlığa intikal eden olaylardan, icra dairelerince borçludan 

alınarak, müvekkili adına takibat yapan alacaklı taraf avukatına ödenmesine karar 

verilen avukatlık vekalet ücretlerinin belgelendirilmesi hususunda tereddüde 

düşüldüğünün anlaşıldığı, Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 257. maddesinin 

Bakanlığa verdiği yetkiye dayanılarak bundan böyle söz konusu avukatlık 

ücretlerinin belgelendirilmesinde aşağıdaki hususlara uyulması zorunluluğu 

getirildiği belirtildikten sonra, "İcra dairelerince borçludan alınarak müvekkili adına 

                                                                                                                                          
yasaklama yetkisine sahip olduğu tartışmasızdır. Fakat bir sağlık denetimine dayalı olarak sağlığa 

aykırılığı saptanmadan sırf belediye sınırları dışında üretildiği gerekçesiyle ekmeklerin satışının 

yasaklanmasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır. 

Zira belediye sınırları dışında üretilen ekmeğin belediye sınırları içinde satışının yapılamayacağı 

hakkında yasal bir düzenleme bulunmamaktadır.  …He ne kadar…Büyükşehir Belediyesi Zabıta 

Yönetmeliğinin 91. maddesinin  de bendinde, belediye sınırları dışında imal edilen ekmeklerin 

belediye sınırları içinde satılamayacağı kuralına yer verilmişse de; kaynağını kanundan almayan böyle 

bir hükmün hukuka aykırı olduğu açık olup, böyle bir hükme dayanılarak tesis edilen işlemin hukuka 

uygun olmadığı da tartışmasızdır”. D. 8. D., 20.11.1997 gün ve 1995/4502 E., 1997/3471 K. (DD., 

Y:28, S: 96, 1998, s. 392-393). 

707 RG: 23.06.2006, 26089. 
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takibat yapan alacaklı taraf avukatına ödenmesine karar verilen avukatlık (vekalet) 

ücretinin avukata ödendiği anda, avukat tarafından borçlu adına en az 2 nüsha serbest 

meslek makbuzu" düzenlenecek ve makbuzun avukatta kalan nüshasına da icra 

dairesince "ödemenin yapılmış olduğuna dair bir şerh düşülerek, ödemeyi yapan 

memur tarafından (sicil numarası da yazılarak) imzalanacaktır.Yukarıda belirtilen 

şekilde yetkili memura imzalattırılmadığı tespit edilen her bir serbest meslek 

makbuzu için ayrı ayrı Vergi Usul Kanununun 352-II/7. maddesine göre söz konusu 

avukat adına usulsüzlük cezası kesilecektir. düzenlemesine yer verilmiştir.  

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun "Yetki" başlıklı mükerrer 257. maddesinin 

4369 sayılı Kanunun 5. maddesiyle değişik 1. fıkrasının 1. bendinde; Maliye 

Bakanlığının; Mükellef ve meslek grupları itibariyle muhasebe usul ve esaslarını 

tespit etmeye, bu Kanuna göre tutulmakta olan defter ve belgeler ile bunlara ilaveten 

tutulmasını veya düzenlenmesini uygun gördüğü defter ve belgelerin mahiyet, şekil 

ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya; bedeli 

karşılığında basıp dağıtmaya veya üçüncü kişilere bastırıp dağıtmaya veya 

dağıttırmaya, bunların kayıtlarını tutturmaya, bu defter ve belgelere tasdik, muhafaza 

ve ibraz zorunluluğu getirmeye veya kaldırmaya, bu Kanuna göre tutulacak defter ve 

düzenlenecek belgelerin tutulması ve düzenlenmesi zorunluluğunu kaldırmaya yetkili 

olduğu, 4008 sayılı Kanunun 7. maddesiyle eklenen fıkrada, Maliye Bakanlığının, 

birinci fıkrada yazılı belge tasdik işlemini; noterlere, kanunla kurulmuş mesleki 

kuruluşlara veya uygun göreceği diğer mercilere yaptırmaya, ticari kazançları basit 

usulde tespit edilen gelir vergisi mükelleflerine özel bir defter tutturmaya ve bu 

konulara ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu hükmüne yer 

verilmiştir.  
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Mükerrer 257. maddede verilen yetkinin kapsamının maddede sayılmış olan 

konularla sınırlı olduğu, açıkça yetki verilmemiş bir konuda idarenin düzenleme 

yetkisi bulunduğundan söz edilemeyeceği, ayrıca yasada düzenlenmiş olan bir 

konuda idari düzenleyici işlemle yasadaki düzenlemeye ters düşen farklı bir 

uygulama getirilemeyeceği bunun verginin kanuniliği ilkesi ile de bağdaşmayacağı 

açıktır.  

(…) serbest meslek makbuzunun düzenlenişi ve şekli konusunda yasal 

düzenlemeler arasında yer almayan ve Kanunda belirtildiğinin aksine serbest meslek 

makbuzunun icra memuru tarafından imzalanması ve buna uyulmaması halinde 

usulsüzlük cezası yaptırımının öngörülmesi yasa ile idareye tanınan yetkinin aşılması 

anlamına geldiğinden 356 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin dava 

konusu bölümünün, makbuzun avukatta kalan nüshasına da icra dairesince ödemenin 

yapılmış olduğuna dair bir şerh düşülerek, ödemeyi yapan memur tarafından (sicil 

numarası da yazılarak) imzalanacaktır. Yukarıda belirtilen şekilde yetkili memura 

imzalattırılmadığı tespit edilen her bir serbest meslek makbuzu için ayrı ayrı Vergi 

Usul Kanununun 352-11/7 maddesine göre söz konusu avukat adına usulsüzlük 

cezası kesileceğine ilişkin kısmında yasaya uyarlık görülmemiştir”
708

 şeklinde karar 

vermiştir.  

Gerçekten de, yasada mevcut bulunmayan bir yükümlülüğün tebliğ ile 

getirilmesi ve bu yükümlülüğe uymayanlara idari yaptırım uygulanacağı şeklindeki 

söz konusu bu hükmün kanunilik ilkesi ile bağdaşır bir yanı bulunmamaktadır. 

                                                 
708 D. 4. D., 20.12.2006 gün ve 2006/2237 E., 2006/3102 K. (DD, S: 115, Y:37, 2007,  s. 171-172.) 
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4- 29 Sıra Nolu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 

Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ile Yeminli Mali Müşavirlere 

Getirilen Zorunluluk 

3568 sayılı Yasa'nın 12. maddesinin ikinci fıkrasında, yeminli mali 

müşavirlerin yaptıkları incelemelerde, tasdik konuları ile tasdike ilişkin usul ve 

esasların, Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirleneceği kuralına yer 

verilmiştir. Anılan Yasa hükmüne dayanılarak çıkarılan "Yeminli Mali Müşavirlerin 

Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik"in 7. maddesinde, çeşitli vergiler yönünden tasdiki yapılacak 

konu ve belgeler açıklandıktan sonra, tasdik işlemi yapılırken aranacak asgari bilgi, 

şekil şartları ile tasdike ilişkin diğer usul ve esasların Bakanlıkça çıkarılacak 

tebliğlerle belirleneceği ifade edilmiştir. Bu yetki çerçevesinde yayımlanan 29 seri 

nolu Genel Tebliğin
709

 III Ortak Hükümler Kısmının 1- Yeminli Mali Müşavirlerden 

Bilgi İstenmesi başlıklı bölümünde, yeminli mali müşavirlerin tasdik hizmeti 

verdikleri mükelleflerle ilgili olarak diğer yeminli mali müşavirlerden bilgi 

isteyebilecekleri ve yeminli mali müşavirlerin harici araştırmayı gerektirmeyen 

bilgileri 15 gün içinde vermekle yükümlü oldukları ve bilgilerin doğruluğundan 

genel hükümler uyarınca sorumlu oldukları yolunda düzenleme yapılmıştır. 

Söz konusu bu düzenlemenin iptali istemiyle Danıştayda dava açılmıştır. 

Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu vermiş olduğu kararda, idarenin 

düzenleme yetkisinin idarenin yasallığı ilkesi içinde sınırlı ve tali bir yetki durumda 

olduğunu, dolayısıyla yasa ile yapılması zaruri bir düzenlemenin yönetmelik veya 

yönetmeliğin atıfta bulunduğu genel tebliğ ile yapılmasına olanak bulunmadığından, 

                                                 
709 RG: 02.03.2001, 24334. 
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tasdik işlemlerin usul ve esaslarını belirleme yetkisini çok aşan söz konusu bu 

düzenlemeyi hukuka uygun bulmamıştır
710

. 

                                                 
710 "3568 sayılı Kanunun 12 nci maddesine dayanılarak çıkarılan ve 2.1.1990 tarih ve 20390 sayılı 

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "" Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri 

Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik "" in 7 nci 

maddesinde, çeşitli vergiler yönünden tasdiki yapılabilecek konu ve belgeler açıklandıktan sonra, 

tasdik işlemi yapılırken aranacak asgari bilgi, şekil şartları ile tasdike ilişkin diğer usul ve esasların 

Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerle belirleneceği ifade edilmiştir.  

Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan dava konusu Tebliğin iptali istenilen bölümünde, yeminli mali 

müşavirlerin tasdik hizmeti verdikleri mükelleflerle ilgili olarak diğer yeminli mali müşavirlerden 

bilgi isteyebilecekleri ve yeminli mali müşavirlerin harici araştırmayı gerektirmeyen bilgileri 15 gün 

içinde vermekle yükümlü oldukları ve bilgilerin doğruluğundan genel hükümler uyarınca sorumlu 

oldukları yolunda düzenleme yapılmıştır.  

Anayasanın 124 üncü maddesinde, kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara 

aykırı olmamak şartıyla yönetmelik çıkarılabileceği hükme bağlanmıştır. 5.2.1992 gün ve 21133 sayılı 

Resmi Gazete'de yayımlanan 15.10.1991 gün ve E: 1990/29, K: 1991/37 sayılı Anayasa Mahkemesi 

kararında belirtildiği üzere, yürütmenin tüzük ve yönetmelik çıkarmak şeklindeki düzenleme yetkisi, 

idarenin yasallığı ilkesi içerisinde sınırlı ve tamamlayıcı bir yetki durumundadır. Bazı istisnalar 

dışında, yasalarla düzenlenmemiş bir alanda idarenin kural koyma yetkisi bulunmamaktadır. Ancak, 

ilkeler yasa ile belirtildikten sonra, uzmanlık ve yönetim tekniğine ilişkin hususların düzenlenmesinin 

yürütmeye bırakılması mümkündür.  

3568 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde, yeminli mali müşavirlerin tasdik edecekleri belgeler, tasdik 

konuları ve tasdike ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle 

belirlenmesi öngörülmüştür. Anılan madde ile Maliye Bakanlığına verilen yetki, tasdike ilişkin usul 

ve esasların, mükellefiyet şekilleri ve iş kolları gibi ayırımlar dikkate alınarak uygulamayla ilgili 

ayrıntıların düzenlenmesine ilişkindir. Yeminli mali müşavirlerin, başka yeminli mali müşavirlerden 

bilgi istemeleri veya başka yeminli mali müşavirlere bilgi vermeleri ile ilgili konular tasdike ilişkin 

usul ve esas olarak nitelendirilemeyeceğinden, 3568 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde Maliye 

Bakanlığına verilen yetkiye dayanılarak sözü edilen konularda yönetmelik ve genel tebliğ ile kural 

konulmasına olanak bulunmamaktadır.  

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 3469 sayılı Kanun ile değişik 256 ncı maddesinde, defter ve 

belgelerin vergi idaresinin yetkili makam ve memurlarına ibraz ve inceleme için arz edilmesinin 

zorunlu olduğu ve bu zorunluluğun Maliye Bakanlığınca belirlenecek usule uygun olarak tasdike konu 

hesap ve işlemlerin doğrulanması için gerekli kayıt ve belgelerle sınırlı olmak üzere, bu hesap ve 

işlemlerle doğrudan ya da silsile yoluyla taraf olanlara, defter ve belgelerinin tetkiki amacıyla yeminli 
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Gerçekten de, söz konusu düzenleme ile yasa ile getirilmeyen bir yükümlülük 

YMM'lere getirilmiş ve bu yükümlülüğe uyulmaması durumunda, genel hükümler 

uyarınca sorumlu kılınması söz konusu olacağı ifade edilmiştir. Her ne kadar bu 

düzenleme ile getirilen yükümlülüğe uyulmaması bir idari yaptırıma bağlanmasa da, 

Danıştay idarenin düzenleme yetkisi bağlamında konuya yaklaşımı açısından karar 

dikkat çekicidir. Ayrıca genel tebliğ ile getirilen söz konusu yükümlülüğe aykırı 

davranışın yaptırıma bağlaması uzak bir ihtimal değildir.      

5-  KDV Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Hakkında 

Genel Tebliğ İle Yasada Yer Verilmeyen Bir Kabahat Fiilinin Getirilmesi  

3 seri nolu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları 

Kullanmaları Hakkında Genel Tebliğine göre, levha almadan düzenlenen belgelerin 

hiç düzenlenmemiş sayılacağı kabul edilmiştir. 

Danıştay, anılan Genel Tebliğ hakkında vermiş olduğu kararda, levha 

alınmadan düzenlenen belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılacağı kabul edilmişse de, 

                                                                                                                                          
mali müşavirler tarafından yapılan talepler için de geçerli olduğu kuralına yer verilmiştir. Ancak, 

madde ile getirilen yükümlülük, yeminli mali müşavirlerin tasdik edecekleri hesap ve işlemlere 

doğrudan ya da silsile yoluyla taraf olanlara ilişkin olup, bir yeminli mali müşavirin tasdik edeceği 

işlemler dolayısıyla diğer yeminli mali müşavirlere bilgi verme ve verdikleri bilgilerin doğruluğundan 

da genel hükümler uyarınca sorumlu olma zorunluluğunu kapsamamaktadır.  

Bu durumda, bir yeminli mali müşavirin başka bir yeminli mali müşavirin tasdik edeceği işlemler 

dolayısıyla, tasdiki yapacak yeminli mali müşavire bilgi vermesini zorunlu kılan yasal bir düzenleme 

bulunmadığı gibi, yasa ile yapılabilecek bu tür bir düzenlemenin yönetmelikle veya yönetmeliğin 

atıfta bulunduğu genel tebliğle yapılmasına da olanak bulunmadığından, 3568 sayılı Kanunun 12 nci 

maddesinin verdiği yetkiye göre çıkarılan Yönetmeliğe dayanılarak yayımlanan 29 sıra No.lu Serbest 

Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel 

Tebliği ile yeminli mali müşavirlere bilgi verme zorunluluğu getirilmesinde hukuka uygunluk 

görülmemiştir" DVDDGK 26.12.2003, 2003/313 E., 2003/469 K. (DD., Y:2, S:4, 2004, s. 87 vd.). 
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mükellefin gerçekte yaptığı satışlar için düzenlediği fişlerin bulunması karşısında hiç 

düzenlenmediğinden bahisle özel usulsüzlük cezası kesilemeyeceği belirtilmiştir. 

 Ayrıca kararda düşüncesini bildiren Danıştay savcısının belirttiği gibi, 

"Yasada yer almayan bu hüküm, 3 sayılı genel tebliğde öngörülmüştür. Oysa 

Kanunun öngörmediği bir sınırlamanın, değil Maliye Bakanlığınca, Bakanlar Kurulu 

tarafından bile getirilmesi Anayasanın 73. maddesinin açık hükmü karşısında 

olanaksızdır. O halde Maliye Bakanlığınca çıkarılan bir tebliğ ile, kanunda 

öngörülmeyen bir sınırlama getirilmesinin Anayasamızın 73. maddesinde öngörülen 

"verginin yasallığı" ilkesi ile bağdaşmadığı açıktır"
711

 Yasaya aykırı olarak getirilen 

düzenleme bir kabahat fiili olduğundan, düzenleme Anayasa'nın 38. maddesine 

aykırılık teşkil etmektedir.  

6-  5510 Sayılı Yasanın 102/a-1. Maddesi Uyarınca SGK Tarafından Yasada 

Olmayan İdari Kabahatin Belirlenmesi 

 5510 sayılı Yasa'nın "Kurumca Verilecek İdari Para Cezaları" başlıklı 102. 

maddesinin a-1 bendinde, " ...61 inci maddede belirtilen bildirgeyi, bu Kanun'da 

belirtilen süre içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler 

veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu 

tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında her bir sigortalı için asgari 

ücret tutarında idari para cezası uygulanır" hükmüne yer verilmiştir.  

 Görüldüğü gibi Yasa maddesinde, Kuruma idari kabahat fiilini belirleme 

konusunda takdir yetkisi verilmiştir. SGK'nın kanunda böyle bir idari kabahat 

bulunmamasına rağmen, internet ortamında belge sunmayanlar için idari para cezası 

                                                 
711 D. 4. D., 4.4.2001, 2000/714 E., 2001/1249 K. (Kazancı Bilişim Yayınları İçtihat Bankası). 
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öngören düzenlemesi DİDDK tarafından suç ve cezaların kanuniliği ilkesine aykırı 

bulunarak iptal edilmiştir
712

. 

C- Hem Kabahat Fiili, Hem de İdari Yaptırım İhdas Eden Düzenleyici İşlemler 

Konusunda Danıştayın Yaklaşımı 

1- İdarenin Yasal Boşluk Bulunduğunu Öne Sürerek Kişilerin Temel Hak ve 

Özgürlüklerini Sınırlayıcı Nitelikte İdari Düzenleme Yapması 

Danıştay 10. Dairesine taşınan ihtilaf konusu olayda, davacı işyerinin 

çalışanlarından birinin hanutçuluk
713

 yaptığı gerekçesiyle, hanutçuluk yapılması 

durumunda ceza kesileceği hakkında herhangi bir kanuni düzenleme olmamasına 

karşın, ihdas edilen yönergeye göre işyerinin 5 gün süreyle kapatılmasına karar 

verilmiştir. 

Söz konusu cezai işlemin dava konusu edilmesi üzerine yerel mahkemece 

verilen ret kararının temyizi üzerine, Danıştay 10. Dairesi, kaynağını Anayasadan 

almayan bir devlet yetkisi hiçbir kimse veya organ tarafından kullanılamayacağı, 

idarenin, yasal boşluk bulunduğunu öne sürerek kişilerin temel hak ve özgürlüklerini 

sınırlayıcı nitelikte idari düzenleme yapamayacağı; idarece hukuka aykırı şekilde 

çıkarılan yönergeye dayanılarak tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı 

gerekçeleriyle kararı bozmuştur
714

. 

                                                 
712 DİDDK, 25.4.2013 gün ve E. 2012/2702 (Akt:ULUSOY, A., D., İdari Yaptırımlar,  s. 93). 

713 “Hizmet karşılığı olarak özellikle turist kafilelerini alışveriş etmeleri için belirli dükkanlara 

götürme işinden alınan yüzde" Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük,  s. 844.   

714 “Dava dosyasının incelenmesinden; Muğla ili Marmaris ilçesinde her türlü ticari işletmece 

istihdam edilen ve bu işletmeler lehine çalışan kişilerin turistleri rahatsız eden davranışlarının 

önlenmesi ve bu amaçla uygulamaya konulan kurallara uyulmasını sağlamak amacıyla çalışanlara ve 
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Gerçekten de, kanunda bulunmayan bir nedenle, yönerge ile getirilen bir 

kabahat fiili çerçevesinde, işyeri kapatma cezasının ihdas edilmesi, suç ve cezada 

kanunilik ilkesine açıkça aykırılık teşkil etmektedir.  

2- MEB’na Bağlı Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliğiyle 

Getirilen Disiplin Fiili ve Yaptırımı 

Danıştay, öğrencilere uygulanan disiplin cezalarına ilişkin bir kararında, 

MEB’na bağlı ortaokul ve Orta Öğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliğinin 5. 

                                                                                                                                          
bunların lehine çalıştığı işyerleri hakkında uygulanacak cezai yaptırımların belirlenmesi amacıyla 

Marmaris Kaymakamlığınca Hanutçuluk İle Mücadele Yönergesi çıkarıldığı; sözkonusu Yönergede 

hanutçu, bir ticari işletmenin ürün veya hizmetini turisti sözlü veya fiili davranışları ile rahatsız ederek 

satmak, tanıtmak ve kabullendirmek olarak tanımlandığı; aynı Yönergede, işletmelerin hanutçu 

çalıştırması veya çalışanların hanutçuluk yapması yasaklanarak hanutçu çalıştırdığı tespit edilen veya 

çalışanların lehine hanutçuluk yaptığı tespit edilen işletmeye 5 günlük kapatma cezası, tekerrüründe 

10 gün kapatma, daha sonraki tekrarında ise ruhsat iptali cezasının verileceği kuralının getirildiği, 

davacıya ait "..." isimli teknede yapılan denetimde, işyerinde çalışanlardan birisinin hanutçuluk 

yaptığının 18.6.2001 tarihli tutanak ile tespit edilmesi nedeniyle Yönerge doğrultusunda dava konusu 

işlemle işyerinin 5 gün süre ile kapatılması üzerine hu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.  

Davalı idare, hanutçuluk yaptıran işyerlerinin cezalandırılmasına ilişkin caydırıcı, önleyici ve men 

edici hiçbir yasal düzenlemenin bulunmadığını, İlçenin mülki amiri olan Kaymakamın da 5442 sayılı 

Yasanın kendisine verdiği görev dolayısıyla hanutçuluğun önlenmesi için 1700 sayılı Dahiliye 

Memurları Kanunu'nun 27. maddesinde belirlenen yetkisini kullanarak içtihadı karar hazırladığını ve 

bu kararı İl Valisinin onayından geçirerek uygulamaya geçirdiğini belirtmektedir.  

Halbuki, kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi hiçbir kimse veya organ tarafından 

kullanılamayacağından, idarenin, yasal boşluk bulunduğunu öne sürerek kişilerin temel hak ve 

özgürlüklerini sınırlayıcı nitelikte idari düzenleme yapamayacağı açıktır.  

Dolayısıyla, Marmaris Kaymakamlığınca çıkarılan Hanutçuluk İle Mücadele Yönergesi açıkça hukuka 

aykırı bulunmaktadır.  

Olayda, davacıya ait "..." isimli teknede yapılan denetimde, işyerinde çalışanlardan birisinin 

hanutçuluk yaptığının 18.6.2001 tarihli tutanak ile tespit edilmesi üzerine dava konusu işlem tesis 

edilmiş ise de; yukarıda açıklandığı üzere hukuka aykırı şekilde çıkarılan Yönergeye dayanılarak tesis 

edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır” D. 10. D., 16.12.2005 gün ve 2002/5890 E, 

2005/7806 K (DD., Y:36, S:112, 2006, 303-305.) 
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maddesine göre okuldan sürekli uzaklaştırma cezası alan öğrencinin yurtiçinde bir 

eğitim kuruluşuna devam imkanı kalmadığına dikkat çekerek bu tür cezaların 

Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasasına aykırı olduğu belirtilmiştir
715

. 

Kuşkusuz yönetmelikle, kişilerin eğitim hakkının elinden alınması sonucunu 

doğuracak bir yaptırıma başvurulamaz. Zira hak ve özgürlükleri kaldıran ya da 

anlamsız kılan idari kabahat ve yaptırımların yönetmelikle değil, muhakkak 

kanunlarla düzenlenmesi Anayasa gereğidir
716

. 

3-  Gıda ve Yem Amaçlı Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve 

Ürünlerinin İthalatı İşlenmesi İhracatı Kontrol ve Denetimine Dair Yönetmelik 

Anılan yönetmeliğin 11 ve 20. maddelerinde, gıda ve yem amaçlı genetik 

yapısı değiştirilmiş organizmalar ve ürünlerin ithalatı, izlenmesi, ihracatı, kontrol ve 

denetimi konularında düzenleme yapılmıştır.  

Söz konusu yönetmeliğin bu maddeleri ile GDO'lu ürünlere ilişkin olarak, 

işleme, ithalat, ihracat izleme, tescil, etiketleme, kontrol ve denetim ile ilgili temel 

ilkeler, esaslar, yasaklar ve yaptırımlar koyup, kurallar oluşturulmasının yasamanın 

görevine girdiği, türevsel düzenleme yetkisine sahip yürütmenin bu düzenlemeleri 

yapamayacağı ifade edilerek Danıştayda iptal davası açılmıştır.  

Danıştayın yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması kararında zikrettiği 

hususlar, yargının yürütmenin düzenleme yetkisine bakışı açısından önem arz 

                                                 
715 D. 8. D., 11.12.1989 gün, 1989/1011 E., 1988/460 DD., S:78-79, s. 391.( OĞURLU, Y., “İdari 

Yaptırımlara Genel Bir Bakış ve İdari Yaptırım-Ceza Yaptırımı Ayrımı”,  s. 187.)    

716 OĞURLU, Y., “İdari Yaptırımlara Genel Bir Bakış ve İdari Yaptırım-Ceza Yaptırımı Ayrımı”,  s. 

187.    
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etmektedir. Söz konusu kararda, yürütmenin düzenleme yetkisinin sınırlı, 

tamamlayıcı ve bağımlı bir yetki olduğu, Anayasa'da öngörülen ayrık durumlar 

dışında, yasalarla düzenlenmemiş bir alanda, yasa ile yürütmeye genel nitelikte kural 

koyma yetkisi verilemeyeceği ve yasada açıkça esasları belirlenmeden, çerçevesi 

çizilmeden, Bakanlığa yönetmelikle alt düzenlemeler yapması konusunda çok geniş 

yetkiler verilmesinin yasama yetkisinin devri niteliği taşıyacağı ifade edilmiştir.  

Ayrıca aynı kararda yasamanın tekelinde olduğunu belirttiği hususlar 

arasında, yaptırımlar ve yasakların da olduğu belirtilmesi açısından da dikkat 

çekicidir
717

. 

III- GENEL DEĞERLENDİRME 

 Danıştay kararları incelendiğinde de, Anayasa Mahkemesi'nin kararları 

hakkında yapılan genel değerlendirmeler yapılabilir. Çünkü Danıştayın da idari 

                                                 
717 "...Anılan düzenlemelerde; konunun çerçevesi çizilmeden, genel kavramlara yer verildiği ve bu 

haliyle dava konusu Yönetmeliğin ancak belli kısımlarına dayanak oluşturabilecekleri anlaşıldığından; 

idarece, yukarıda belirtilen kapsamda, ayrıntılı olarak ve mevzuatımızda ilk defa ortaya konulan 

düzenlemelerin ( yönetmeliklerin ) yapılabilmesi için yeterli dayanağı oluşturamayacakları sonucuna 

varılmaktadır.  

Anayasa Mahkemesinin, bir çok kararında olduğu gibi, 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve 

Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun' un 

bazı maddelerinin Anayasaya aykırılık iddiasının incelendiği 8.1.2009 tarih ve E:2004/69 K:2009/6 

sayılı kararında da vurgulandığı üzere, Anayasa’nın 7. maddesinde, yasama yetkisinin Türk Milleti 

adına Türkiye Büyük Millet Meclisine ait olduğu ve bu yetkinin devredilemeyeceği; 8. maddesinde, 

yürütme yetki ve görevinin Anayasa’ya ve yasalara uygun olarak kullanılacağı ve yerine getirileceği, 

buna göre, yürütmenin düzenleme yetkisinin, sınırlı, tamamlayıcı ve bağımlı bir yetki olduğu, 

Anayasa’da öngörülen ayrık durumlar dışında, yasalarla düzenlenmemiş bir alanda, yasa ile 

yürütmeye genel nitelikte kural koyma yetkisi verilemeyeceği ve yasada açıkça esasları 

belirlenmeden, çerçevesi çizilmeden, Bakanlığa Yönetmelikle alt düzenlemeler yapması konusunda 

çok geniş yetkiler verilmesinin yasama yetkisinin devri niteliği taşıyacağı tartışmasızdır" D. 10. D., 

20.11.2009, 2009/14562 E., (Kazancı Bilişim Yayınları İçtihat Bankası). 
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kabahat ve yaptırımlarının kanuniliği veya başka bir anlatımla idarenin kabahat ve 

yaptırım düzenleme yetkisi konusunda, net görüşünün ortaya konulması oldukça 

zordur. Zira Danıştayın anılan konuda, dönem dönem birbirinden çok farklı, tezat 

kararları mevcut olup, bu durum istikrarlı içtihatının oluşmasını engellemekte, 

dolayısıyla Danıştay görüşü konusunda istikrarlı bir yorum ve nitelendirme yapmayı 

güçleştirmektedir. 

 Danıştay kararlarında kimi zaman kanunilik ilkesinden, hem suçların hem de 

cezaların kanuniliği ilkesinin anlaşılması gerektiği, dolayısıyla hem yasaklanan fiilin, 

hem cezanın yasada yer almasının zaruri olduğunu belirtmektedir. 

 Ancak kimi zamanda, yaygın olarak, cezanın yasada yer alması, fakat idari 

suç fiilinin düzenlenmesinin idareye bırakılabileceği, bunun ise kanunilik ilkesine 

aykırlık teşkil etmeyeceğine karar vermektedir. 

 Bunun yanında, idari suçların yanı sıra, ceza hükümlerinin de, kanun dışında 

idarenin düzenleyici işlemleri vasıtasıyla düzenlenmesine cevaz veren kararları da 

mevcuttur
718

.   

Ancak Danıştay, genelde, kanunsuz suç ve ceza olmaz prensibini, Anayasa 

Mahkemesinden daha sert uygulamaktadır. Bunun yanında, bu prensibe aykırı 

düzenlemeler onanırken ise, konuya hukukilikten ziyade, pragmatik yaklaşıldığı 

görülmektedir. Danıştay içtihatlarında, idari suç fiili mutlaka kanunla düzenlenmek 

zorunda değildir, zira ceza verilecek her fiilin somut olarak kanunla belirlenmesi 

                                                 
718 Örneğin, Danıştay, YÖK Kanunun'da ve DMK'da yer almayan, yönetmelikte yer alan disiplin 

cezalarını (öğretim üyeliği mesleğinden çıkarma, görevden çekilmiş sayılma ve yönetim görevinden 

ayırma) hukuka uygun saymaktaydı. Bkz: ULUSOY, A., D., İdari Yaptırmlar, s. 89. 
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pratik olarak olanaksızdır. Aksi halde, idari suç öngören belki de yüzlerce, hatta 

binlerce yönetmeliğin iptal edilmesi gerekecektir. Buna karşılık, TBMM'nin 

olağanüstü zaman harcayarak binlerce fiili idari suç olarak belirlemesi gerekmektedir 

şeklindeki gerekçelerine rastlamak mümkündür
719

.  

Görüldüğü gibi, Danıştay da, Anayasa Mahkemesi gibi, bir normun hukuka 

uygun olup olmadığını incelerken, sadece hukuk alanında kalmak, iktisadi ve ticari 

konularda süratla karar vermek zorunluluğunun bulunması hasebiyle, yasamanın söz 

konusu konularda ağır kalması gibi, hukuki olmayan amaca uygunluğu ifade eden 

gerekçelerden kaçınmak zorundadır.  Böylece idarenin hukuka saygı içinde işlem 

tesis etmesini, Anayasa ve hukukun dışına çıkmamasını sağlayabilir.  

IV- AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN VE ULUSLARARASI 

KONGRELERİN KONUYA YAKLAŞIMI  

 Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin “1- 

Kanunsuz Ceza Verilmemesi” başlıklı 7. maddesinde: “Hiç kimse işlediği zaman 

ulusal ve uluslararası hukuka göre suç sayılmayan bir fiil veya ihmalden dolayı suçlu 

bulunamaz. Hiç kimseye suçu işlediği zaman verilebilecek olan cezadan daha ağır bir 

ceza verilemez. 2- Bu madde, işlendiği zaman, uygar uluslar tarafından tanınan 

hukukun genel ilkelerine göre suç sayılan bir eylem veya ihmalden ötürü bir kişinin 

yargılanmasına ve cezalandırılmasına engel değildir” şeklinde ifade edilmektedir. 

 Elbette söz konusu bu hüküm, kabahat ve yaptırımlardan daha ziyade suç ve 

cezalara ilişkin olarak getirilmiş bir hüküm olmakla birlikte, kabahat ve idari 

yaptırımları da tamamen dışarıda tuttuğu söylenemez. Nitekim bu konuda Avrupa 

                                                 
719 ULUSOY, A., D., İdari Yaptırmlar, s. 93. 



295 

 

Konseyi Bakanlar Komitesi’nin idari yaptırımlar hakkında almış olduğu kararlar, 

XIV. Viyana Uluslararası Ceza Kongresinde, idari ceza hukuku konusunda 

benimsenen prensipler ve yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararları, 7. 

maddenin içeriğinin geniş yorumlandığını göstermektedir. 

 Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, idari yaptırımlarla ilgili yayınladığı 

Tavsiye Kararında
720

, idari cezaların yasa ile ihdas edilmesi zorunluluğunun altı 

çizilmesinin yanı sıra, Ceza Kongresi Kararlarının hayata geçirilmesi için öneriler 

hazırlanmıştır
721

.  

 Ceza hukukunda benimsenen temel prensiplerin, idari yaptırımlar alanında da 

kabul edilmesi gerektiği Viyana XIV. Uluslararası Ceza Kongresi kararları ile 

benimsenmiştir
722

. 

 XIV. Uluslararası Ceza Kongresinde, idari ceza hukukuna ilişkin 

değerlendirme yapıldıktan sonra, bir takım tavsiye niteliğinde, olması gereken 

hukukun genel ilkeleri zikredilmiştir. Bu ilkelerden maddi ceza hukuku ile ilgili olan 

ilkeler 2. Nolu başlık altında tespit edilmiştir. D bendinde: “ Ceza hukukunca tanınan 

hukuka uygunluk halleri, kusurluluğu ortadan kaldıran nedenler ile, kanunu 

bilmemenin mazeret sayılacağı haller de dâhil olmak üzere, cezayı azaltıcı nedenler, 

                                                 
720 Council of Europe Committee of Ministers, Recommendation No. R. (91) 1 of  The Committee of  

Ministers to Member States on Adminitrative Sanctions. (Nkl: SABAN, N., Vergi Hukuku Genel 

Kısım,  s. 295). 

721. Kararın tavsiye niteliğinde olması bağlayıcı olmadığı anlamına gelmemektedir. Nitekim Statünün 

15/b maddesine göre Bakanlar Komitesi üye devletlerden tavsiyelerin nasıl uygulandığını 

bildirmelerini isteyebilir. SABAN, N., Vergi Hukuku Genel Kısım,  s. 295 

722 OĞURLU, Y., İdari Yaptırımlar Karşısında Yargısal Korunma İdari Ceza Hukuku ve İdari 

Cezalara Karşı Başvuru Yolları,  s. 44, 47., SABAN, N., Vergi Hukuku Genel Kısım, s. 295. 
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idari ceza hukukunda da göz önünde bulundurulmalıdır”
723

 hükmüne yer 

verilmiştir
724

.  

 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Sözleşmenin 7. maddesi ile ilgili 

kararlarında kanunilik ilkesine ilişkin kararlarında, ilkenin suç ve cezanın yasada 

açıkça tanımlanması ve ilgilinin kendisini sorumlu kılan ilgili yasa hükmünü 

gerekirse mahkeme içtihatlarıyla bilebilir olması durumunda yerine getirildiği 

kanısındadır.  

 Örneğin Başkaya-Okçuoğlu kararında, mahkeme, 7. maddenin bir suçun 

ancak kanun tarafından tanımlanıp, cezanın öngörebileceği (nullum crimen, nulla 

poena sine lege) ilkesini ve ceza kanunun bir analoji ile kapsamlı şekilde sanığın 

aleyhine yorumlanmaması ilkesini içerdiğini hatırlatmaktadır. Bu ilkelerden, suç ve 

ilgili yaptırımın kanunlarda açık şekilde tanımlanması gerektiği sonucuna 

varmaktadır. Bireyin ilgili hükmün metninin ve gerektiğinde mahkemelerin 

yorumunun yardımı ile kendisinin suçtan sorumlu olmasına neden olabilecek hareket 

ve ihmallerinin bilinir hale getirilmesi ile bu şart karşılanmaktadır. “Hukuk”tan 

bahsederken 7. madde, Sözleşmenin aynı terimin kullanıldığı başka yerlerinde 

gönderme yaptığı aynı kavramı ima etmektedir ki, bu kamu hukuku ile birlikte içtihat 

kararlarını da içerir ve başta erişim ve öngörülebilir olmak üzere nitel gerekleri ima 

etmektedir
725

. 

                                                 
723 CENTEL, XIV. Uluslararası Ceza Kongresi Kararları (1-7 Ekim 1989 Viyana) ARGUMENTUM, 

S: 1, Y: 1, s. 6. (Aktaran: SABAN, N., Vergi Hukuku Genel Kısım,  s. 296.) 

724 SABAN, N., Vergi Hukuku Genel Kısım, s. 295-296. 

725 Başkaya ve Okçuoğlu, Türkiye, (23536/94 ve 24408/94), 8.07.1999, 

http://www.yargitay.gov.tr/aihm/upload/23536_94ve24408_94.pdf (Erişim Tarihi:02.10.2013) 
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 Yine başka bir kararında, “…başvurucu kendisine verilen mahkumiyet 

kararının dayanağı olan yasa hükmünün yeterli açıklıkta ve anlaşılabilirlikte 

olmadığını ve bu nedenle Sözleşmenin 7. maddesinin ihlal edildiğini ileri sürmüşse 

de, Sözleşmenin 7. maddesinin birinci fıkrası ceza kanunlarının sanık aleyhine geriye 

yürümezliği ile sınırlı olmayıp bu madde daha genel olarak bir suç ve cezanın sadece 

yasa tarafından tanımlanması ilkesi ile ceza kanunlarının sanığın aleyhine örneğin 

kıyas (analoji) yoluyla genişletilmemesi ilkesini getirdiğinden, kimsenin kendisini 

sorumlu kılan ilgili yasa hükmünü gerekirse mahkemelerin yorumuyla birlikte 

bilebilir durumda olması halinde bu şart yerine getirilmiş sayılacağından, olayda bu 

şartlar yerine getirilmiş olduğundan, kanunsuz ceza olmaz ilkesinin ihlal 

edilmediğine…”
726

 karar verilmiştir. 

 Yine Mahkemenin başka bir kararında, “..Mahkemenin görüşüne göre, 

hukuken öngörülmüş ifadesinden şu iki koşul ortaya çıkmaktadır. Birincisi 

(uygulanacak olan) hukuk, yeterince ulaşılabilir (adequately accesible) olmalıdır; 

eşdeyişle, vatandaşlar belli bir olaya uygulanabilir nitelikteki hukuk kurallarının 

varlığı hakkında yeterli bilgiye sahip olabilmelidirler. İkincisi, vatandaşların 

davranışlarını düzenlemelerine olanak vermek için yeterli açıklıkta (precise) 

düzenlenmemiş bir norm, hukuk kuralı olarak kabul edilemez: Vatandaşlar belirli bir 

eylemin gerektirdiği sonuçları, durumun makul sayıldığı ölçüde ve eğer gerekiyorsa 

uygun bir danışmayla önceden görebilmelidir. Bu sonuçların mutlak bir belirginlikle 

önceden görülebilir (foreseeabla) olması gerekmez; çünkü tecrübeler bunun 

olmadığını göstermektedir. Belirgin olması daha arzu edilir, ancak bu aşırı derecede 

                                                 
726 Kokkinakis-Yunanistan davası, DOĞRU, O., İnsan Hakları Avrupa İçtihatları, Beta Yay., 

İstanbul 1997, s. 180-181. 
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bir katılığı beraberinde getirebilir; oysa hukuk, değişen koşullara ayak 

uydurabilmelidir. Bu nedenle bir çok yasa az ya da çok, kaçınılmaz olarak muğlak 

terimlerle ifade edilir; bunların yorumu ve uygulanması, hukuk tatbikatının 

sorunudur…”
727

 

 Görüldüğü üzere, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin "Yasa" terimine 

atfettiği anlam ile Türk hukukundaki anlam arasında farklılık bulunmaktadır. Bu 

farklılık ise, temel hakların korunması hususunda, yasallık ilkesine zarar verici 

niteliktedir
728

.   

 Hukukumuzda temel hak ve özgürlüklerin ancak yasa ile 

sınırlandırılabileceği hususunda bir tereddüt bulunmamaktadır. Aslında, sözleşmenin 

Türkçe metni okunduğunda, sözleşmede de temel hakların sınırlandırılmasında 

yasanın araç olarak kullanıldığını görmekteyiz. Bununla birlikte, AHİM'in 

sözleşmenin orjinal metinlerinde 'kanunen öngörülebilmenin'  karşılığı olarak 

'prescribed by law/prévue par la loi' düzenlenmesine atfettiği anlam, Türkçe'deki 

yasa kavramını aşan ve daha geniş bir şekilde yazılı ve hatta içtihadi hukuk terimiyle 

karşılanacak niteliktedir. Oysa hukukumuzda biçimsel kanunilik anlayışı 

benimsenmiştir. Yani bir norma kanun denilebilmesi için Anayasa'da öngörülen 

                                                 
727 Sunday Times-Birleşik Krallık davası, (no. 1), 26.4.1979, Series A no. 30 Para. 49  SABAN, N., 

Vergi Hukuku Genel Kısım, s. 294. 

728 KARAHANOĞULLARI, O., İdarenin Hukukla Kavranması: Yasallık ve İdari İşlemler (Yargı 

Kararlarına Dayalı Bir İnceleme), s. 118. 
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prosedürlerin işletilmesi zaruridir.  Dolayısıyla,  bir normun sadece genel, soyut ve 

sürekli kurallar getirmesi, o normun yasa olarak nitelendirilmesine kafi değildir
729

.   

 AHİM, biçimsel kanun anlayışı yerine, maddi kanun anlayışını 

benimsediğinden, iç hukuktaki bir kuralın, Sözleşme'nin 'kanuna uygun 

sınırlandırma' koşulunu karşılayabilmesi için kişilerce ulaşılabilir olma ve kişinin 

davranışını kurala göre ayarlamasına olanaklı kılacak derecede açık olması; 

öngörülebilir olması gerekir
730

.  

 Bu anlayış uyarınca, maddi kritere uyan tüm normlar; yazılı olsun olmasın, 

hangi merciiden çıkarsa çıksın, kanun içerisinde değerlendirilecektir. Başka bir 

anlatımla AHİM'in aradığı kanunilik değil, muhtelif hukuk kaynaklarından çıkan 

kurallarla oluşan hukuka uygunluktur
731

. Dolayısıyla, AHİM, hangi fiillerin idari suç 

oluşturduğunun ve bunlara hangi tür ve hangi içerikte idari ceza verileceğinin 

muhakkak bir hukuki düzenleme ile önceden belirlenmesi ve duyrulmasının zorunlu 

olduğu, ancak bu düzenlemelerin ülke iç hukuklarında kanun niteliğinde mi yoksa 

idari düzenleme niteliğinde mi olması gerektiğiyle ilgillenmemektedir. Bu husus, her 

üye ülkenin kendi iç hukukuna bırakılmaktadır
732

.   

                                                 
729 KARAHANOĞULLARI, O., İdarenin Hukukla Kavranması: Yasallık ve İdari İşlemler (Yargı 

Kararlarına Dayalı Bir İnceleme), s. 118. 

730 Sunday Times-Birleşik Krallık davası, (no. 1), 26.4.1979, Series A no. 30 Para. 49 

KARAHANOĞULLARI, O., İdarenin Hukukla Kavranması: Yasallık ve İdari İşlemler (Yargı 

Kararlarına Dayalı Bir İnceleme), s. 118. 

731 KARAHANOĞULLARI, O., İdarenin Hukukla Kavranması: Yasallık ve İdari İşlemler (Yargı 

Kararlarına Dayalı Bir İnceleme), s. 118-119. 

732 ULUSOY, A., D., İdari Yaptırımlar, s. 94. 
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 Söz konusu bu görüş, hukuki öngörülebilirliğin tam olarak uygulanamadığı, 

idarelerin hukuka uygun davranma konusunda pek dikkatli davrandığı ve yargısal 

içtihatların ise istikrarlı bir şekilde kaynak nitelik oluşturamadığı ülkemiz ve benzeri 

ülkelerde sakıncalar yaratacağı şüphesizdir. 

 Nitekim aynı görüşte olan Karahanoğulları, bu durumda,  Leyla/Şahin örnek 

kararından yola çıkarak, AHİM'in kuruluş gerekçesi olan insan haklarını 

koruyamayacağını belirtmektedir. Gerçekten de, söz konusu kararda, rektörlük kararı 

ile üniversitede türban takılmasının yasaklanması,  idarenin düzenleyici işleminin ve 

bu konuda mevcut yargı kararları ile oluşan yorumun öngörülebilir olma vasfını 

taşıması nedeniyle, kanunla sınırlandırma koşulunun sağlandığı kabul edilmiştir.  

Oysa pozitif hukukumuzda, rektörlüğün koyduğu bir kuralın veyahut bir yargı 

içtihadının temel hak ve özgürlükleri sınırlandırmak için uygun bir araç olmadığı 

izahtan varestedir. Bu durum, Anayasa'nın amir hükümlerine de aykırılık teşkil 

etmektedir. Dolayısıyla öngörülebilir ve ulaşılabilir olması durumunda, iç hukukta 

kendisine bu konuda yetki verilmemiş ve hatta yetki başka bir organın tekelinde olsa 

bile, idare diğer koşullara uyma şartıyla  temel hak ve özgürlükleri 

sınırlandırabilecek ve Anayasa'nın 7, 13 ve 38. maddelerine aykırı işlemler ihdas 

edebilecektir
733

.  

 AHİM'in söz konusu içtihatları, insan haklarına saygılı, hukuk devleti 

kavramını devletin tüm kurumlarıyla özümsemiş ve demokrasi geçmişi çok eskilere 

dayanan ülkelerde sakıncalı olmayabilir. Ancak ulusal pratiğimize bakıldığında, aynı 

şeyi söylemek olası değildir. Ayrıca kanunilik ilkesinin şekli değil de, maddi 

                                                 
733 KARAHANOĞULLARI, O., İdarenin Hukukla Kavranması: Yasallık ve İdari İşlemler (Yargı 

Kararlarına Dayalı Bir İnceleme), s. 119. 
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kanunilik çerçevesinde okunmasının sakıncaları, yakın dünya tarihine bakıldığında, 

bu konuda ülkemiz gibi insan hakları karnesi zayıf olmayan ülkeler açısından da 

hayati önem arzettiği açıkça görülmektedir. 
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

 İdarenin düzenleme yetkisinin, niteliği ve kapsamı esas itibariyle teknik bir 

idare hukuku sorunu olmakla birikte, sorunun çözümü, devlet organlarının arasındaki 

görevsel ilişkileri de belirleyeceğinden geniş kapsamlı bir konudur
734

. 

 İdarenin maddi açıdan yasama işlemi gibi, genel soyut normlar ihdas 

edebilme, yani düzenleme yetkisine sahip olduğu konusunda öğretide ve yargı 

kararlarında herhangi bir ihtilaf mevcut değildir. 

 Ancak düzenleme yetkisinin hukuki niteliği, kapsamı ve sınırları konusunda 

aynı önermede bulunmak pek kolay değildir. Şöyle ki, düzenleme yetkisinin kural 

olarak türevsel bir yetki olduğu (secundum legem) ve yasaya aykırı olmayacağı 

konusunda dahi, öğretide azınlıkta da kalsa farklı görüşler mevcuttur. 

 Bu durumun nedeni ise, yasallık ilkesi ve yasama yetkisinin devredilmezliği 

ilkeleri ile idarenin düzenleme yetkisi arasında her zaman var olagelmiş gerilimdir. 

Zira yasama organı tüm ayrıntıları düzenleyemez. Bununla birlikte, genel kaide ve 

ilkeler ile münhasıran kanun alanı içinde bulunan konuların yasa ile 

düzenlenmemesi, yasallık ilkesi ile yasama yetkisinin devredilemeyeceğine ilişkin 

ilkeye aykırlık teşkil eder
735

.   

 Yüksek Mahkemenin düzenleme yetkisinin türevsel bir yetki olduğu 

konusunda içtihatları istikrar kazanmışsa da, Danıştayın içtihatları tam tersi yöndedir. 

                                                 
734 TAN, T., "Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Yürütmenin Düzenleme Yetkisi", s. 205. 

735 KARAHANOĞULLARI, O., İdarenin Hukukla Kavranması: Yasallık ve İdari İşlemler (Yargı 

Kararlarına Dayalı Bir İnceleme),  s. 122. 
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 Asli bir düzenleme yetkisinin varlığını savunan Danıştay ve öğretide azınlık 

görüşleri, acil durumlarda idarenin işlevini yerine getirmek amacıyla, yasanın 

olmadığı durumlarda da, düzenleme yetkisinin kullanması gerektiği üzerine 

kurulmuştur. Bizce söz konusu sav konuya pragmatik yaklaşmaktadır. Hukukta temel 

prensiplerin, anayasal normların (Anayasa Md:123) pragmatizm adına, bir defa 

delinmesine cevaz verilirse, bundan sonra ortada hukuki değer ve prensipten eser 

kalmaz. Nitekim muğlak bir takım kavramlarla, idarenin düzenleme yetkisinin yasa 

dışında kullanılması, yasallık ilkesini zedeleyebilir. Öte yandan, içinde bulunulan 

toplumsal ve ekonomik koşullarda, yasa ile düzenlenmemiş bir alanın varlığından 

bahsetmek de pek mümkün değildir. 

 Öte yandan, münhasıran kanunun alanına tahsis edilmiş vergilerin yasallığı ve 

suç ve cezaların kanuniliği ilkelerinin idarenin düzenleme yetkisinin sınırını 

oluşturması gerekirken, ulusal hukuk pratiğimizde bu sınırlara yine birtakım 

pragmatik sebepler çerçevesinde uyulmadığı görülmektedir. Hatta Yüksek Mahkeme 

ve Danıştayın da kanunilik ilkesine idarenin müdahalesine izin veren normları 

hukuka uygun buldukları görülmektedir. 

 Oysa tarihsel süreçte büyük mücadeleler sonucu elde edilen kanunilik 

ilkesinden, her ne sebeple olursa olsun, vazgeçilmemesi gerekmektedir.  

 Modern devlette yürütmenin ve idarenin güçlendiği, kuvvetler ayrılığı 

prensibinin eski öneminin yitirdiği doğruysa da, bu durum kanunilik prensibinden 

vazgeçilmesini gerektirmez. Zira en demokratik hukuk sistemlerin de bile, 

yürütmenin yetkilerinin sınırları keskin çizgilerle çizilmezse, otoriterleşmeleri 

ihtimal dahilinde gözükmektedir. 
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 Kamu hukukunun en belirgin dallarından olan vergi ve ceza hukukunda 

kanunilik ilkesinin önemi daha da fazladır. Zira kamu hukukunun en sert şekilde 

tezahürü bu iki hukuk dalındadır. Birinde devlet, deyim yerindeyse vatandaşın 

cüzdanına ortak olmakta, diğerinde ise vatandaşın hürriyetine sınırlama 

getirmektedir. Bu itibarla, her iki alanın bir arada bulunduğu vergi ceza hukukunda, 

yürütme ve idareye kanunilik ilkesine muhalefet eder şekilde yetki verilmesi hukuka 

uygun düşmez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



305 

 

ÖZET 

 

Bu tezin konusu, vergi idaresinin düzenleme yetkisinin kapsamı ve 

sınırlarıdır.  Tez, giriş ve sonuç bölümü dışında dört bölümden oluşmaktadır. Giriş 

bölümünde konunun takdimi ve genel bir çalışma planına yer verilmiştir.  

Birinci bölümde, öncelikle konuya ilişkin temel kavram ve terimlerin 

tanımları yapılmış; daha sonra idarenin düzenleme yetkisinin kuramsal temelleri, 

Almanya ve Fransa'daki teori ve uygulamalar da göz önünde bulundurularak 

irdelenmiştir. Düzenleme yetkisinin pozitif hukuktaki dayanağı incelendikten sonra, 

söz konusu bu yetkinin, hukuki niteliği ve unsurları, yazın ve yargı organlarının 

görüşleri doğrultusunda araştırılarak ortaya konulmuştur. 

İdarenin düzenleme yetkisinin kapsamı ve sınırlarını inceleyen ikinci 

bölümde, düzenleme yetkisinin kapsamı ve sınırları, idarenin suç, kabahat ve ceza 

belirleme yetkisinin var olup olmadığı sorusu çerçevesinde incelenmiştir. Dolayısıyla 

öncelikle suç ve cezaların yasallığı ilkesi üzerinde ayrıntılı bir şekilde durulmuş ve 

böylece düzenleme yetkisinin sınırları, yasallık ilkesi ışığında belirlenmiştir. Yasallık 

ilkesinin sadece suç ve cezalar açısından mı, yoksa kabahat ve idari yaptırımlar 

açısından da mı geçerli olduğu konusu üzerinde durulmuş ve bu doğrultuda vergi 

kabahat ve yaptırımları ayrıca mercek altına alınmıştır. Vergi idaresinin düzenleme 

yetkisinin vergi kabahatleri açısından sınırları araştırılırken de, hem Anayasa'nın 38, 

hem de 73. maddesi ve ayrıca Kabahatler Kanunu’nun 4. maddesi incelenmiştir.  

   Üçüncü bölümde, suç, kabahat ve ceza belirleme konusunda idarenin 

düzenleyici işlemlerine yetki veren yasalardan, 1961 ve 1982 Anayasası dönemlerine 
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ait örneklere yer verilmiştir. Söz konusu bu yasaların anayasaya uygunluk denetimi 

ve neticesi değerlendirilmeye tabi tutulmuş ve böylece genel bir değerlendirmeye 

ulaşılmaya çalışılmıştır. 

Suç ve kabahat ihdas eden idarenin düzenleyici işlemlerinden örneklerin yer 

aldığı dördüncü bölümde, bu örnekler Danıştayın konuya bakışı çerçevesinde 

değerlendirilmiştir. Ayrıca bölümün son kısmında, Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesinin konuya yaklaşımı uluslararası metinler ışığında değerlendirilmiştir. 

 Sonuç ve değerlendirme bölümünde ise, tarihsel süreçte büyük mücadeleler 

sonucu elde edilen suç/kabahat ve cezada kanunilik ilkesinden, her ne sebeple olursa 

olsun, vazgeçilmemesi gerektiği, idarenin düzenleme yetkisinin, kanunilik ilkesinin 

cevaz verdiği sınırlar dahilinde kapsamının belirleneceği belirtilmiştir.  

 Modern devlette yürütmenin ve idarenin güçlendiği, kuvvetler ayrılığı 

prensibinin eski öneminin yitirdiği doğruysa da, bu durum kanunilik prensibinden 

vazgeçilmesini gerektirmez. Zira en demokratik hukuk sistemlerinde bile, 

yürütmenin yetkilerinin sınırları keskin çizgilerle çizilmezse, otoriterleşmeleri 

ihtimal dahilinde gözükmektedir. Kamu hukukunun en belirgin dallarından olan 

vergi ve ceza hukukunda kanunilik ilkesinin önemi daha da fazladır. Zira kamu 

hukukunun en sert şekilde tezahürü bu iki hukuk dalındadır. Birinde devlet, deyim 

yerindeyse vatandaşın cüzdanına ortak olmakta, diğerinde ise vatandaşın hürriyetine 

sınırlama getirmektedir. Bu itibarla, her iki alanın bir arada bulunduğu vergi ceza 

hukukunda, yürütme ve idareye kanunilik ilkesine muhalefet eder şekilde yetki 

verilmesi hukuka uygun düşmez. 

 



307 

 

ABSTRACT  

The subject of this thesis is the scope and limits of the regulation authority of 

the tax administration. The thesis consists of four sections except for the introduction 

and conclusion. In the introduction, there is a presentation of the subject and a 

general work plan. 

In the first section, the definitions of the basic notions and terms regarding the 

subject has been made; subsequently, the theoretical bases of the regulation authority 

of the administration was examined with theories and practices in Germany and 

France having been taken into account. After examination of the ground of the 

regulation authority under the positive law, legal characteristics and elements of such 

authority has been elaborated through researching of opinions of the doctrine and 

jurisprudential organs. 

In the second section examining the scope and limits of the regulation 

authority of the administration, scope and limits of the regulation authority has been 

examined in frame of the question whether the administration has an authority to 

determine crime, misdemeanor and punishment or not. Accordingly, principle of 

legality in crimes and punishments have been elaborated in detail and therefore, the 

limits of the regulation authority has been determined in light of the principle of 

legality. Furthermore, the issue of whether the principle of legality is only valid for 

crimes and punishments or if it is also valid for the administrative penalties has been 

elaborated and accordingly, tax misdemeanors and penalties have been separately 

examined. In researching of the limits of the regulation authority of the tax 
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administration from the standpoint of tax misdemeanors, both Articles 38 and 73 of 

the Constitution and Article 4 of the Law of Misdemeanors have been examined. 

  In the third section, examples from the terms of 1961 and 1982 

Constitutions have been provided from among the laws giving authority for 

regulatory transactions of the administrations in determining crimes, misdemeanors 

and penalties. Constitutional assessments and results of these laws have been 

evaluated with a view to reach a general evauluation.  

In the fourth section, which includes examples from the regulatory 

transactions of the administration stipulating crimes and misdemeanors, such 

examples have been assessed from the standpoint of the State Council. Furthermore, 

in the last part of the section, the approach of the European Court of Human Rights 

to the subject has been evaluated in the light of international texts. 

In the conclusion and assessment section, it has been indicated that principle 

of legality in crime/misdemeanor and punishment, which has been achieved as a 

result of huge struggles in the historical process, shall not be abandoned for any 

reason and that the scope of the regulation authority of the administration would be 

determined within the limits allowed by the principle of legality. 

                Although it is true in the modern state that the executive organ and 

adminsitration has become more powerful and that the principle of separation of 

powers has lost its former importance, this situation does not require abandonment of 

the principle of legality. Even in the most democratic legal systems, it is possible that 

the executive organ may tend to become authoritarian unless its limits of authority 

are not drawn with sharp-edged lines. In the tax law and criminal law, which are two 
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of the most clear branches of the public law, the importance of the principle of 

legality is much more. That is because the strictest reflection of public law lays in 

these two branches. In one of them, so to say, the state becomes a partner to the 

wallet of the citizen and in the other, the state restricts the freedoms of the citizens. 

For this reason, it would not be legal to provide authority to the executive organ and 

administration in contrast with the principle of legality in the tax criminal law, which 

combines the tax law and criminal law. 
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