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TURKIYE CUMHURIYETi

ANAYASA
ÔNERISI

GELSTIRiLMIS GEREKçELI YEN! METiN

SUNU

TUrkiye Barolar Birligi kuruldugu 1969 yilindan
buyana eksiksiz demorasi, insan hakiari, hukukun Ustunlugu ye hukuk devieti kurum ye kavramlannin yaama gecmesi için duraksamadan mucadele vermiflir.
Bu amaç dogrultusunda hukuic ye anayasa kurultaylan
bata olmak üzere birçok etkinlik yapnutir. Yapilan bu
etkinlilder sonunda ortaya cikan bilgi birikimi çeit1i kitap ye yasa onerilerine kaynakhk etmitir.
Bu amaçla 9-13 Ocak 2001 gUnlerinde " Ulus/ar nrasi Anayasa Hukuku Kuraltayx" yapilnu$rn Kurultay'da
sirasiyla "Dunyada Anayasacthk Harekdileri ye Yeni Anayasalar", "TQrkiye'de Anayasacthk ye Anayasa Kiilturu",
"Ekonomik Sosyal ye ku!ti4re! Hakiar", "Yeni Ge!itne!er ye
Uçi4ncü Kuak Hakiar", "Teinel Hak ye OzgQr!uk!er-'Kapsam, Sin w/ama ye Kotuye Kullanilmasi", "Siyasa! Sistein!er-'Demokratik Parlamenter. Sistem,Bakan1zk-Yan Bakanlik Sistemi, Tek-czft Meclis ", "Demokratik Denetim ye
Katilzmczlzk" , "Idarenin Yargisa! Denetimi", "Milleivekili
Dokunulmazliäz, Bakan!ann Sorumlu!uu, Cumhurbakaninin Sorumsuziugu", "Siyasa! Partiler ye Seçim Hukuku",
"Kurese1!eme, Evrensel Deerler ye U/usa! Egemenlik",
"Hukukun Ustiinluii ye Hukuk Devieti", "Yargi Bazmsiz1iz-Yargic Güvencesi-Yargznzn ye Savunmanzn Bazmsiz
Orgutlenmesi", "Anayasa Mahkemesi ye Yuksek Mahkeme-
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ler", "Anayasa Yargisi ", "Ekonomik Diizen ye Anayasa"
konu bahk1an ulusal ye yabanci bilim adamlarmin katkilarlyla ayrintth bir biçimde tartii1mitir.
Be gUn suren etkinligirt son gOnu siyasi partiler,
sivil toplum orgUtleri ye biim adamlanndan oIuan katihmcilar "Forum-A çik Tartzma" ortammda "Turkiye ion
Naszl bir Anayasa-Bir Anayasa Modeli" konusuyla ilgili gorU ye dUUnce1erini acik!amiIardir.
Bu cok kapsamh ye içerikli tartima1ar bir kitap haline getiri1mi, daha sonra bu kitapta toplanan bilgiler
de degerlendirilmek suretiyle yeni bir"Anayasa Taslagi
Onerisi" hazirlamasi için Prof. Dr. Yilmaz Aliefendioglu
((;ankaya Universitesi Hukuk FakUltesi); Prof. Dr. Rona
Aybay (Bilgi Universitesi Hukuk Fakultesi); Prof. Dr.
UIku Azrak (Maltepe Universitesi Hukuk Fakultesi);
Prof. Dr. Ibrahim Kaboglu (Marmara Universitesi Hukuk Fakultesi); Prof. Dr. tihan Ozay (tstanbul Universitesi Hukuk Fakultesi); Av. Yekta GungOr Ozden; (Anayasa Mahkemesi Eski Bakaxu-TUrk Hukuk Kurumu
Bakam); Prof. Dr. Yavuz Sabuncu (Ankara Oniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakultesi); Prof. Dr. Fan! Saglam (Yildiz
Teknik Universitesi iktisadi ye Man Biimler FakUltesi);
Av. Atila Say (TUrkiye Barolar Birligi Eski Bakani); Prof.
Dr. Zafer Uskul (Maltepe Universitesi Hukuk Fakultesi);
Prof. Dr. Zafer Goren, Prof. Dr. Necmi Yuzbaiog1u (Galatasaray Universitesi Hukuk Fakultesi)'ndan o1uan bir
kurul o1ufluru1mutur.
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SUNU

Bu komisyonun yogtm çahmasi sonunda yeni Mr
"Anayasa Tas1ai Onerisi" hazir1anmi ye 12 Eylul 2001
yilinda kamuoyuna sunu1mutur.
Bu çahma1armdan dolayi kendilerine teekkUr
etmeyi bit borç biliyor; vef at eden Prof. Dr. Yavuz
Sabuncu'yu da rahmetle aruyoruz.
Turkiye Barolar Birligi tarafmdan, 2001 yilmda hazirlatilarak kamuoyuna sunulan Anayasa Tasarisi'nrn
sunu yazisi oy1e ba1iyordu:
"Turkiye Barolar Birligi, kuruluundan bugune degin
hukuk devietinin ge1imesi ye o1gun1amasz ion çahmzt-zr.
Bu an1ayz1a 'hukukun ustunIuu' ilkesinin Turk hukuk uygulamasinda dQunce ye dilin çevrimine yerlemesinde öncü111k etmitir.
Hukuk devleti y e insan haklan alanindaki her o1uumu buyuk bir dugarlilikia izleyen Turkiye Barolar Birli,i,
Anayasa'miz:n demokratik devietin bütün gelime1erine açik
çada bir anlayiIa benimsenmesi için izieme ye katki yapma
görevini surdlirmuflur.
1982 Anayasasz'nm yapilmasi surecinde Türkiye Barolar
Birligi görüünü belirtmek üzere toplanan Olaganüstü Gene!
Kurul tarafindan bu Anayasa Tasansi'nzn getirdigi kurum ye
duzenlemelerle halkoyuna inanmayan ye genel olarak seçimi
önemsemeyen, çogulcu demokrasiye ye çagimizzn turn sosyal
y e hukuksal deer1erine ters duen, Turk toplumunu çok gerilere ye çeit1i bunalimlara surukleyebilecek nitelikte bu1mu,
bu haliyle tasannrn düzeltiiemeyecek bir oneri o1duu ye yeni
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batan kaleme ahnmasi gerektii görü ye inancinda oldugu
be!irtilmi$ir.
Geçen zaman ye uygu!amalar, Turkiye Barolar Birligi Gene! Kuru!u'nun bu saptamasinin doru1uunu ortaya koydu. Hazzr!anirnda ye halk oylamasina sunu!uunda bu Anayasa'yi destekleyen kii ye kuru!u1ar da bugun
Anayasa'nzn baskici ye türne!ci karakterinden yakinmakta ye
degitirilmesi zorunlulugundan söz etniektedir."

Bu satirlar bugiin için de gecerliligini korumaktadir.
1982 Anayasasi 2007 ylima kadar pek çok kez degiiklik gecirdi. Ancak, 1995 yilinda BaIangiç He on dort
madde degiik1igini kapsayan 4121 sayih Yasa He yapilanlar ye 2001 yilindaki Ba1angiç metni ile 32 maddede
yapilan kapsamh degiik1ik1er dimdaki1er ikincil niteliktedir.
Butun hi degiik1ik1er yukanda belirlenen ye butunsel bit degiik1ik zorunlulugunu kari1amamiflir.
Avrupa Birligi ile uyum sUrecinde anayasa degiilcligi ihtiyaci dogmasina ye bu sUreçte yedi degiiklik yapiln-u5 olmasma karin bütUncul bit anayasa degiikIigi
düuncesi fazia ilgi gormedi.
2001 yilmdaki kurulun hazirladigi taslak, kamuoyuna basin toplantisi He duyurulmasma, üç bash yapip,
ilgili her yere gOnderilmesine karm, ancak son gUnlerdeki "anayasa krizi" dolayisiyla aranir oldu. Dogru yanIi atiflar yapildi, haksiz ye tutarsiz elefliriler getirildi.
VIII

SUNU
Buna ragmen Turkiye Barolar Birligi, TBB-tHAUM
(Insan Hakiari Araflirma ye Uygulama Merkezi) bunyesinde 2001 tasarismi guncelleflirmek için sUrekli çahma1ar ye yaythlar yapti; toplantilar duzenledi.
2007 yilmda yapilan bu ça1imada, 2001 tasansi hareket noktasi olarak kabul edilmi ye ondan geni a!çude yararlanilmiflir. Ancak, bazi konularda da, o melinden aynhnnuflir. Bunda, aradan gecen alti-yedi yilm
getirdigi yeni durumlar ye sorunlar kadar komisyona
yeni ye genc uyelerin kati1mi olmasi da rol oynaniiflir.
Sonuç olarak, sunulan bu yeni Taslak, kendi iç tutarliligi
açisindan baflan sona yeniden yaziImi bir metindir.
22 Temmuz 2007 seçim!erinden sonra buyuk bir
çogunlukla iktidara gelen siyasi partinin "sivil anayasa"
yapma giriiminden sonra bunyeniizdeki bUtOn ça1imalar degerlendirilerek bu tasari ortaya çikti. Tasarmin
ozellikieri y e nitelikleri ekteki metinlerde belirtildigi
için burada sadece bir konuya deginmekie yetiniyoruz.
Onerdiginiiz bu anayasa ozgurluk!er alanini geniletmi, kii1er için yeni ozgurlukler ye hakiar kurmu
olmasi do!ayisiyla, genel gerekcede açiklandigi tizere
"sivil" olmakia birlikte "renksiz bir anayasa" degildir.
Renksiz anayasa, arkasma neyi koyarsaniz onun rengini yansitacak bir nev'i bukalemun gibi bir 5ey olarak
algilarimaktadir.
Oysa yirminci yuzyilin ba1armda buyUk bir mUcadele sonunda kuruImu TUrkiye Cumhuriyeti, Ataturk
milliyetciigini benimsemi, insancil ye barisever UniIx
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ter bir deviet olmamn yanmda demokrasinin alt yap!Smi tekil eden laiklik ye bunu salayacak laik egitim,
hukuk devleti y e hukukim Ustiinlugunu ozumsemeye
ozendirilmi bir ulkedir. Onun kurucu lideri "a/cd ye
bilim "in rehberligirti" mirasçzlanna" tek yol olarak gosterniiflir.
Bu nedenle bizim anayasa tasarimizm rengi vardir
y e bu Cumhuriyetimizin yukarida belirttigimiz temel
ilkelerinden oluan bir renktir
Iktidar partisinin Meclis'teki çogunluguna dayanarak, tek baina bUtuncul yeni bir anayasayi gtindeme
getirdigi bu sureçte, Birligimizce Prof. Dr. Rona Aybay,
Prof. Dr. Fazil Saglam, Prof. Dr. Suheyl Batum, Prof.Dr.
Oktay Uygun, Dog. Dr. Korkut Kanadoglu, Yard. Dog.
Dr. Ece Goztepe, Yard. Dog. Dr. Faruk Bilir ye Koordinator Uye Avukat Teoman Ergul'e hazirlattirilan bu
Oneriyi, YOnetim Kurulumuzun da incelemesinden sonra Yasama Medisimizin ye kamuoyunun degerlendirmesine sunuyoruz.
2001 metnini ye bu metni hanriamak için bUyUk
ozveride bulunan bilgi, birikim ye emekierini esirgemeyen saym hocalanmiza ye meslekta1annuza 5ahsim ye
TBB adma sonsuz teekkur eder saygilar suñarim.
Av. Ozdemir Ozok
TUrkuye Barolar Birligi Bakani
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C EN E I GER EKE

TUrkiye Barolar Birligt 1982 Anayasasi halkoyuna
sunulmadari once Ankara'da yaptigi ozel olaganusUi genel kurulda bu Anayasa hakkindaki dUUncesirii, kamuoyuna sundugu bir raporla acik1anMtir.*
Ttirkiye Barolar Birligi o glinden bu gUne Anayasa
konusundaki çahma1armi çeit1i biçimlerde siftdurmektedir.
Kanun-i Esasi Osmanli Devleti'nde parlamentoyu

kuran, 1909 degiik1ik1eri parlamenter rejimin temellerini atan, 1921 Teki1at-z Esasiye Kanunu "muii egemenlik" ilkesirii yeni devietin dayanagi yapan

Anayasalardir. 1924 Anayasasi, iktidann kaynagi bakrnundan 1921'in temelini korurken, erkier
ayriligi çerçevesinde meclis htikumeti sistemini
parlamenter rejime yori1endirmi; kiasik hak ye
ozgUrlUklerin dogal hukuk temelinde derli toplu
bir demetini sunmutur. 1961 Anayasasi ise, yeni
ozgiirliik an1ayimi guvenceleyen ye parlamenter
rejirnin i1eyiini saglayan çagda kurallar y e kurumlanyla II. Dunya Savai sonrasi Anayasacthk
kuagini yansitan ozellikiere sahip olmuflur.
Bu rapor ye Yonetim Kurulu'nun onerileri bu kitabm Ekier boiftniuMe aynen yer almaktadir.
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Bu sUreçte devietin; insan hakiari, demokrasi
ye hukuk devieti baglaminda kurumsa11amasinda
ilerlemeci bir ozellik gozlenmektedir. Baka bir anlatimla, Batida XVIII. yuzyil sonunda ortaya çikan
yazili anayasalari yUz yilhk bir gecikmeyle iz1emi
olsak da, anayasa ye siyasal yaam bakimindan
atilan her yeni adimda çagda1igi yakalama çabasi
kayda deger bir olgudur.
Anayasal ge1ime1er haritasinda 1982 neyi getirmitir, neyi yenilemi$ir?
1982 Anayasasi sozkonusu ge1iim surecinde bir
durakiama donemi, hatta halkalar zincirinde kopma
noktasini ifade etmektedir. OlaganustU ortam ye kouI1arda, Ulke hep kriz halinde yaayacakmi zihniyetiyle hazirlanan 1982 Anayasasi, yirmi yih aan
yarurluk doneminde sadece insan haklan açisindan
degil, siyasal rejimin i1eyii Uzerihde yapilan tartimalarin da odaginda yer a1mitir.
1982 Anayasasi, TUrkiye Cumhuriyeti'nin dayandigi bittakim temel ilkeleri korumu olsa da,
bir temel normun uzerine ina edildigi dengeleri
bozmuflur. Kisaca bu, ozgUrlUk ye otorite dengesi
olarak ifade edilebilir. 1961 Anayasasi'nrn uygulamasrnda ortaya çikan, yapisal olmaktan çok teknik
2
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aksakhklan giderme "gerekçesi" ile 1982'de yap'Ian duzenlemeler, ongorulen dogruluida sorunlara
çoziim oluflurmak bir yana, tam tersine adeta krizler
dizisine yol açmi$ir. Zira hak ye ozgUrlUklerin aiii derecede smirlanmasina karin çarpik bir biçimde gUçlendirilen otorite, kisa donemde belki dazeni
sag1amiir; ama uzun vadede krizler halkasi sUregen hale gelmiflir. Aslinda, daha az demokrasildaha
çok otorite, daha az hukuk/daha çok deviet gibi bir
bakima, "aziar ye çoklar" kisir dongUsUne dayanan
1982 Anayasasi, TUrkiye gibi birikimli ye girift yap'!' bir toplum ye Ulkeye "dar" gelmiflir.
Yasalhk ilkesinden hukuk devietinin temellendirilmesine dogru yUz elli yillik anayasal ye siyasal tarih, 1982'nin, bireyleri, orgUtleri ye toplumu
"zapt-u rapt" altina almayi hedefleyen kurum ye organlari ile dondurulmuflur. Turkiye'nin çevresinde
y e dUnyada son çeyrek yuzyilin anayasal gelimeleride goz OnUne almirsa, 1982 Anayasasi'nin getirdiginden çok goturdUgu, yeniliginden çok gag diiligi
one çikmaktadir.
Demokratik bir devietin bell donemde hazirlayip yururhuge koydugu anayasayi çagda gereksinimler dogrultusunda zaman içerisinde degiildige
tabi tutmasi ya da yenilemesi dogaldir.
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1983 'ten ben seçilen hemen hemen butun parlamentolar iradelerini, kendileri için 1wrulu çerçevesi
o1uturan anayasa'yi, "türev kurucu iktidar" sifatiyla kismen de olsa demokratik1etirme yonunde
kullanmiflardir.
Bu anayasa kabul edildigi gunden 2001 yilina
kadar be, 2001 yi!inda 4709 sayili kanunla "Baylangiç" metni dahil 32 maddede yapilan kapsamii degiiklikten sonra 21.11.2001 tarih ye 4720;
27.12.2002 tarih ye 4777;752004 tarih ye 5170;
21.6.2005 tarih ye 5370; 29.10.2005 tarih ye 5428;
13.10.2006 tarih ye 5551 say!!! kanunlarla, 20 maddede on iki degiiklige ugramitir.
Ne var ki, 1982 Anayasasi'ni ama çalimasi,
genel iradenin gerisinde ka1mi, hatta siyasal faktorlerin iradesini bile yansitamamitir. Deginilen
degiik1ik1er içerisinde, 1995'te gerçekletirilenin
en kapsamlisi oldugu goz önUne alinarak u hatirlatma yapilabilir: 1991 yasama seçimlerine katilan ye
parlamentoda temsil edilen siyasal partilerin hemen
.hepsi kampanya sirasinda kendi anayasa taslaklanm
ortaya koymulardt. Buna karihk siyasal partilerin
uzerinde uzlamaya vardiklari 21 madde He smirh
anayasa degiiklik önerisi, ancak 13 Ocak 1995'te
4
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TUrkiye BUyUk Millet Meclisi Bakanhgi'na sunulabilmiflir. 450 uyeli Tllrkiye BuyUk Millet Meclisi'nin
301 milletvekilinin imzasini taiyan "ortak öneri"
siyasal partilerin de yeni anayasa isteklerinin "ortak paydasi"nt oluflurmaktaydi. Fakat sonuç daha
olumsuz oldu: Anayasa Komisyonu'ndaki Oneri en
tartimah degiik1iklerle, Temmuz 1995'te TUrkiye
BUyUk Millet Meclisi'nde 15 madde ile sirnrli ye icerik itibariyle, "ortak öneri "ye gore hayli daralti1mi
bir metin olarak kabul edildi.
Turkiye 2000' li yillara girdiginde; parlamentonun glindeminde yer alan Anayasa degiiklik çalimasma paralel olarak toplumun çeitli kesimlerinde,
Ozellikle kimi sivil toplum orgUtlerinde ye kamu kurumu niteligindeki meslek kurulularrnda yeni anayasal arayilar ye çahmalar da ivme kazandi. Hatta
anayasa hukukunun temel konularini o1uturan yasa
taslaklari ortaya kondu. Bunlar, siyasal partiler ye
seçim yasalari gibi dogrudan siyasal yaama veya
demekier yasasi, toplanti, gosteri ye yuruytiler yasasi gibi toplu Ozgurliikler konusuna ilikindirIer.
Demokrasi ye ozgUrlUlderi ilerletme beklentisini
yansitan ye gontillUluk temelinde gerçekletirilen
bu denli somut ça1imalara bir baka ulkede rastlamak zordur.
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TUrkiye Barolar Birligi, ovunebilecegimiz bir
OngorU ile 2000 yilinda bir anayasa taslagi için biurn adamlarindan bir kurul kurdu. Bu kurul Prof Dr.
Yilmaz Aliefendioglu (cankaya Universitesi Flukuk
FakUltesi), Prof Dr. Rona Aybay (Bilgi UniversiteSi 1-lukuk FakUltesi), Prof Dr. UIku Azrak (MaltePC Universitesi Hukuk Fakilitesi), Prof Dr. Ibrahim
Kaboglu (Marmara CJniversitesi Hukuk Fakiiltesi),
Prof Dr. Ilhan Ozay (Istanbul Universitesi Hukuk
Fakultesi), Av. Yekta Gungor Ozden (Anayasa Mahkemesi Eski Bakani-TUrk Hukuk Kururnu Bakani),
Prof. Dr. Yavuz Sabuncu (Ankara Universitesi Siyasal Bilgiler Fakultesi), Prof. Dr. Fazil Saglarn (Yildiz Teknik Universitesi Iktisadi ye Idari Bilirnier FakUltesi), Av. Atila Sa y (Turkiye Barolar Birligi Eski
Bakarn), Prof Dr. Zafer Uskul (Maltepe Universitesi Hukuk FakUltesi), Prof. Dr. Necrni YUzbaioglu (Galatasaray Universitesi Hukuk FakUltesi) 'ndan
o1urnaktaydi. Hazirlanan bu son metnin, gerekçeleri
ile pek çok maddesinin onlarm çalirnalannin urunU
oldugunu belirtir, bu ça1irnalanndan dolayi kendilerine teekkur etrneyi bir borç biliriz.
2007 yilinin baindan beri TUrkiye neyin dogru,
neyin yan1i oldugunun pek onemli olmadigi bir sureç, yeni bir "anayasa krizi" yaarnaktadir.
6
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Yaadigimiz olumsuziukiarin, çirkin göruntUlerin kaynagi, TUrkiye Barolar Biriigi'nin 1982 yilindan bu yana israria beiirttigi 1982 Anayasasi'nin
an1ayii, yazimi, diii, mantigidir. 1982 Anayasasi
yururluge girdikten sonra uyuimasi gereken meru
bir anayasadir. Hepimiz gUcUmuzu, yetkilerimizi
ondan almaktayiz. "Gayri meyrudur." sOzUnU soyleyenier kendilerini inkãr etmektedirier. Ancak, 1982
Anayasasi demokrasiye, hukuka baki açisi itibariyle yaniitir; diii, mantigi yanli$ir. Bu sebepie on iki
degiikiik gormti olmasina karin tamir edilememitir. Ye diki tutmaz hale geimitir.
Anayasa konusundaki dayatmaiarin oiumlu sonuç vermedigini yaayarak ogrenmi buiunuyoruz.
Bu deneyimimiz sadece darbeier için geçerii sayilmamalidir. Benzer kou1iar ye davraniiar, tepkiler
her zaman ayni sonucu verecektir.
Diger yandan genei egiiimimiz yasa ye emir ile
soruniann çozulebiiecegi e1dindedir. Sosyoiojik
araflirmalar, anketier, çagcii ihtiyaçiar nazara aimmadan yapilan yasalarin ye anayasanin, alt yapi
soruniarm dikkate alinmadigi için uyguianma imkani
ye baari ansi da buiunmamaktadir.
Bu iki husus dikkate aimndigi takdirde yapilacak
bir anayasanmn kaliciligi sagianabilir.
7
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Ifle bu taslak çahma, anayasal arayiin yeni bir
anayasa metnine donumesine katkida bulunmak
amaclyla kendisi de uz1ama urunU niteligi taiyan
bir beige olarak haztr1anmi; 2007 TUrkiye'sinin gereksinimlerine, anayasal dinamikier ekseninde yanit
bulma erei ile ortaya çikmi$ir.
Anayasal dinamilderi yerli yerine oturtmak için,
1921 ye 1961 metinlerine yeniden yollama yapmakta yarar var. 1921 Anayasasi, uygulama dOnemi ye
metin olarak en kisa, ama seçimle belirlenen meclisin
ozgUr iradesiyle hazirlanan ozgul bir ulusal kurucu
belgedir. 1961 Anayasasi ise, hazirlanma sUrecinden çok içerik olarak en OzgurliikçU ye demokratik
olani, ulusal ozellilderi yamnda evrensel açilimi dii
baskin olan bir metindir. Her ikisinin ortak ozelligi,
(farkh biçimlerde de olsa) "en demokratik" olmalari ye itici gUçleni tamamen ulusal nitelilc taiyan
anayasalar olmalariydi.
Yeni bir anayasa arayiinda, deginilen tarihi
iç dinamilder esin kaynagi oluflurabilir. Bunlara
2001 'den sonra ge1ien onemli bir oge daha ekienmi bulunuyor: toplumsal dinamik.
Yeni anayasanin eksenini belinlerken sonun,
ulusal Ozellikienle evrensel olçutlenin uyumlu bir
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sentezi He TUrkiye'nin yarari dogrultusunda di etkenleri içselletirine noktasinda dUgumlenmitir.
XXI. yUzyil Turkiye'sinin anayasasi, "ulke,
insan ye deviet" ekseninde; nitelikli ye korunmu
bir Ulkede insanlann onurlu bir yaam sUrebilmesi, devietin sorumlu yurttalar yaratmasi ye onlara
hizmet vermesi, devletin kendisinin de uluslararasi
toplum onUnde onurlu, eit ye saygm bir konum edinebilmesi eregine yonelmelidir. Bu hedefler, anayasalarimizin geleneksel ye klasilc hale ge1mi ortak ozellilderini goz ardi etme sonucunu dogurmaz.
Gerçekten yeni anayasanin dayanacagi eksenler,
bu sUreklilik çizgisinde yine üç ana kisimda Ongöriilebilir.
Cumhuriyetin nitelilderi, devietin butunlugu,
egemenlik ye erkler aynhgi (yasama, yurutme ye
yargi) hakkmdaki hukumlen kapsamma alan, Anayasanrn "genel esaslari" kesimi, 1924 Anayasasi'nrn
koydugu temel ilkeleri geli$iren 1961 ye 1982 anayasalannrn ortak paydalarini oluflurmaktadir. Bunlar geçerliliklerini korumaktadir. Yeni anayasa için
oneri çalimasmda sadece cagda gereksinimler
dogrultusunda kimi açilimlar ye biçimsel duzenlemeler sozkonusudur.
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II. kesimde duzenlenen hak ye ozgurlUkler bakimindan; 1924 Anayasasi'na yansiyan dogal hukuk
an!ayii, 1961 Anayasasi ile sosyal hakiarla tamam!anmi ye temel hakiar konusunda genel smirlama
yerine genel glivence ye koruma ilke!eri benimsenmis; bunun yarn sira hak ye OzgUrliik!erin sistematigi cagda ge!ime!ere uygun o!arak yeni1emnitir.
1982 Anayasasi, 1961 'in ongordUgli sinirlama ye
gUvence rej imini degitirdigi ha!de, hak ye OzgUrlukiere i!ikin srniflandirmaya dokunmamitir.
Bu tas!akta, son çeyrek yuzyilda, hatta son kirk
yilda hak ye Ozglir!ukler konusunda tanik olunan
ge1ime!er iiginda, guvence ye sinir!andirma sistemi yeniden dtizen1enmi; sistematik açidan yine
üçlü ama tamamen yeni bir bOlUm!eme 6neri1mitir: "K4i ozgurlukleri ye siyasal hakiar ", ".iktisadi,
sosyal ye kulturel hak ye ozgurlukler ", "cevre, hari ye gelicme hakiari ".
"Cumhuriyetin Temel Organ/an" (UçUncU kesim) konusunda, "Ycisama, Yurutme ye Yargi" bolUm!eri o!arak 1961 ye 1982 sistematigi korunmutur. Bununla birlikte, 1982 Anayasasi uygu!amasmda
ortaya çikan sorunlar gOz Online alinarak, kurum!ar
arasi dengeyi sag!amak amaciyla yeni dftzen!eme!er
yapi1mitir. Her erkin içinde yapi!an duzen!erne!er
10
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yaninda, erkier arasi i1iki1erde de yenilikier 6ng6ru1mUtUr. Belirgin anayasal statuye kavuflumlan
ozerk ye yansiz kuru1u1ar; birey/deviet i1ikisinin ye
dengesinin yeni bir araci olarak da dUUnU1ebi1ir.
Gerçekten anayasa teknigi açisindan; ornegin "devietin ülkesi ye milletiyle bolunmez
butunlugu"nUn korunmasmin 1982 Anayasasi'nca
sik sik yinelenen bir yasakiar mauzumesi He saglanacagi varsayilmiflir. Bu taslakta ise ayni ilkeyi,
"ulke, insan ye siyasal iktidar" olarak devietin kurucu ogelerinin dengeli bir yapilanmasiyla guvenceleme teknigi One cikmi$ir. Yine öneri metninin dokusunu olufluran katilim, saydamlik ye kurul halinde
yOnetim ilkeleri; pay1aimci bireylerden o1uan toplumda sorumluluk bilincine sahip yurtta yaratma,
yOnetenleri ayricalikh statUden çikarma ye hukuku
etkili kilma i1ev1erine de katkida bulunacaktir.
TUrkiye Barolar Birligi'nin giriimi He Anayasa
Onerisi, 2002 yilma kadar UçUncU baslusini yapmi,
!ngilizce olarak yayim1anmi ye uluslararasi bir panelde de tartimaya açi1mitir. Aradan gecen yedi
yil içinde ortaya çikan yeni ge1ime1er ye gereksinimler, bu ça1imanin gunce11emesini ye ge1itiri1mesini zoninlu lulmi$ir. Bu ge1ime1eri aagidaki
noktalarda toplamak mumkUndur:
Ii
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1) 2001-2004 arasi gerçek1een anayasa degiik1ikIerinin bir bolumunde önerimiz etkili o1mutur. Bunlar günce11etirme ça1ima1ari sirasrnda goz
onunde tutu1mu ye ilgili madde gerekçelerine yansitilmitir. Onerimizde yer almayan anayasa degiik1ik1erinden benimsenenler de gUnceIIe$iri1mi
metne ek1enmitir.
2) Cunmurbakan1igi seçimine i1ikin ge1imelerin hemen arkasrnda gerçek1een ye 21 Ekim 2007
tarihinde halkoyuna sunulacak olan Anayasa degiik1ik1erini degerlendirme zorunlugu dogmuflur.
Bu degiik1ik1er Cumhurbakan1igi seçiminde ilk
iki turun 367 katilimla yapilmasi gerektigine i1ikin
Anayasa Mahkemesi kararina bir tepki olarak o1uturulmu$ur. Belli bir görue bagli olmayan her Anayasa hukukçusu, bu degiik1ik1erin rejim uzerinde
yaratacagi yoz1atinci sonuçlari degerlendifebilecek
bilgiye sahiptir. Degiik1ik1erin rejimi yozIatiracak
olmasinin nedenini oncelikie Cumhurbakaninin
yetkilerindeki geni1ikte aramak gerekir. Bu yetkiler
ancak bagimsiz ye gerçekten tarafsiz bir Cumhurbakaninin elinde siyasal iktidari dengeleyici bir rol
oynayabilir. Bu yetkiler siyasal iktidann halk tarafindan seçilecek lideriyle (ya da o lidere bagli yOnetim kadrosundan biriyle) bUtun1eirse parlamenter
12
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sistemdeki mutedil gUçler ayriligi tehlikeye girer ye
rejim çogunlukçu demokrasiye kayar. Anilan yetkileri kendi iktidan ile bUtun1etinneye ye bunu da
halkin oyuyla takviye etmeye çalimak eflige Ozenmenin bir ifadesidir.
Bakanhk ya da yari bakanlik gibi bir rejim degiik1igine gidilecekse, bunun dogru yolu ash kurucu iktidari olutunnaktan geçer. Ash kurucu iktidarin demokratik bir yoldan oluumu ise tUrn toplum
kesimlerinin temsil edilecegi bir KUrUCU Meclis'in
halk tarafindan seçilmesi ile saglamr. Boyle bir
mechisin temel gOrevi anayasayi ye anayasal duzeni
behirleyecek temel yasalari yapmaktir. Burada artik
yOnetimde istikrar ilkesi aranmaz. Temsilde adalet
On plana çikar. Ve sonunda boyle bir mechisin geni
bir katihim ye tartima ortami içinde hazirlayacagi
anayasa, halkoyuna sunularak kuruculuk sUreci
tamamlanmi olur. tte gerçek anhamiyla sivil bir
anayasa boyle hazirlanir. Bir partinin kendi mechis
çogunluguyla hazirlayacagi bir Anayasa sivil degil,
parti anayasasidir.
Cumhurbakanirnn halk tarafindan seçilmesini
baskin yOntemiyle parlarnenter sistem içine monte
etmenin ne parlamenter sistemle, ne bakanhik ya da
yari bakanlik sistemi He bir ilgisi vardir. cunku bu
13
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sistemlerden her bin, ornek olarak uygulandiklari
ulkelenin anayasalannda bir iç tutarliliga ye kendilerine Ozgii fren ye denge mekanizmalarina sahip
kilrnmi$ir. Uygulamadaki baari1ari ise son tahlilde o Ulkede yaygin olan siyasal deneyim ye kultur
binikimi ile saglanir. Turkiye, bakanhk ya da yari
bakanIik sitemleri He ilgili bin siyasal deneyim ye
bilgi binikimine sahip degildir.
Ote yandan yetkileni parlamenter sistemin çizgisine çekilmi bir Cumhurbakaninin halka seçtirilmesindeki ters mantigi da açiklamak mUmkUn
degildir. Bunun bir anlami yetkileri sembolik nitelikte olan ye bu nedenle de sorumluluk taimayan
bir makama sistemin geregi olmayan fluli bir siyasal
gUc kazandirmaktir. Bir baka anlami ise partilenimizin uz1ama kulturunden yoksun oldukiannin ye
dolayisiyla çogunlukçu demokrasi an1ayiini aamayacaklaninin varsayilmasidir. Bu anlayi, Turk
demokrasisine yapi1mi bir haksizliktir.
Boyle bir degiik1ige kari herhangi bir tepki gOstermeyen, en azindan 21 Ekim 2007'de halkoyuna
sunulacak anayasa degiikliginin ertelenerek kendi
hazirladiklan yeni anayasa paketiyle birlikte yeniden ele alinmasini Onenmeyen, ustelik Cumhurbakaninin halk tarafindan seçilmesi yOntemini sakin14
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easiz y e masum bir alternatif olarak sunan anayasa
hukukçularinrn, tek parti iktidarina anayasa hizmeti
sunmasi bilimsel yonden inandirici olmaktan uzaktir.
3) Bu nedenle seçimlerden sonra ortaya atilan
anayasa tartima1annin yarattigi bulanikligi gidermek ye bu amaçla sagduyulu bir degerlendirme yapmak da ayn bir zorunluluktur. Bu bulaniklik, "sivil
anayasa" ye "renksiz anayasa" sozcUklerinde diigumlenmektedir.
Son gunlerin modasi olan "sivil" anayasa kayrami, "askerlerin be1ir1edii Anayasaya karyzt bir
kavram" olarak duUnU1mU olmalidir. Bu anlamda
Cumhuriyeti kuran anayasalar, Kurtu1u Savai'ni
zaferle noktalayan askerlerin, 1961 ye 1982 Anayasalari ise 27 Mayis ye 12 EylUl darbelerini yapan
askerlerin birer UrunUdUr. Bu yak1aim yuzeyseldir.
Uzman gozilyle bakildiginda, bunlann hiçbiri askerlerin belirledigi anayasalar degildir. Her birinde belirleyici rolu belli sivil kesimler oynamitir. 1921 ye
1924 Anayasalan, teokratik bir saltanata kari "Kuvayl milliyeyi amilve iradeyi milliyeyi hákim kilmak"
iarinin etrafinda bir1een ye daha sonra bunu "Egemenlik kayetstz kou1suz ulusundur. " ilkesine donUtUrmU olan asker-sivil kurucu yurtseverlerin urnnU15
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dUr. 1961 Anayasasi ise bir çogunluk diktatorlUgline
kari CHP'nin ilk hedefler bildirisi ile ba1ayan, universite çevrelerinin ye aydinlarrn destek ye katkilariy1age1ien bir sivil hareketin urunUdUr. 1982 Aimyasasi ise 1961 'in katkisiyla ge1ien çogulcu sosyal
dinamigi durdiirmayi ye denetim altina almayi amaçlayan ye on hazirlikian belli sivil kesimlerce yapilan
otoriter demokrasi modelidir. Her ikisinde de askerlerin roUt, sivillerce hazirlanan modellerin aracisi olmaktan öteye geçmemitir. Bugunlerde yapilan ise,
Cumhuriyetin kazanimlanyla bariik olmadigi izienimini veren bir tek parti iktidannm rOvanist egilimlerine kapi aralayan bir anayasa hazirligi izierini
taimaktadir. 2007 Agustos sonu itibariyle kapali
bir ça1ima goruntüsU veren bu hazirligin, Ekim ayi
içinde saydamliga, siyasal, toplumsal ye ekonomik
bir uz1amaya yonelecegini ummak isteriz. Ama tek
partinin parlamentodaki belirleyici gUcU karisinda,
bunun gostermelik bir açilma olmasindan da endie
etmemek mUmkun degildir.
Bir anayasanin "renksiz" olmasi dUUncesi, siyasi bilimlere, anayasa hukukuna gOre pek makul
gelmemektedir. Anayasalar, "ulkelerin sefer/yol
haritasedirlar. Anayasalar olmadan ui/icier amaç-
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sizca seyrederler "; baka deyi1e anayasalar, "siyasal manifesto ye organ izasyon cemasi ya da güç
haritasidir" ye "Her anayasa'nzn guclu bir ideolojik unsuru vardir. Sadece icerdigi hakiar bildirgesi
degil, ayni zamanda içerdigi organ izasyon emas:
da ideolojiktir."
Bir onemli nokta olarak da, anayasalar toplumun yaam, citizen y e geleceginin plânlamasidir. Bir
toplum muhendisligidir. Yapilacak plânlamanin iki
onemli itici gUcti ye alt yapisi ekonomi ye egitirndir. Ancak, bu alanlardaki ge1imeleri bekiemek kii
hak ye ozgUrlUlderi He "hukuk devieti" idealini bilinmez bir zamana itmek, baskici dUUnceye belirsiz
bir sUre boyun egmek anlamina gelecegi için, hukuk
yoluyla toplum mUhendisligi yapmak zomnlulugu
hep olmutur.
Turk toplumunu y e Turkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yol haritasiz, amaçsiz, dUnya Uzerinde dalgalara, girdaplara birakmak mUmkUn degildir.
Bu nedenle Turkiye Cumhuriyeti'nin kurulu
felsefesini, temel degerlerini inkâr etmeyen, zayiflatmayan; ancak çagda ye uluslararasi ge1ime1ere
ye degiim1ere uygun bir anayasanrn toplumsal uz1ama y e anlayi içinde hazirlanmasi dilegimizdir.
17
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TUrkiye Cumhuriyeti'nin temel felsefesi ye
amaci, sonradan yaanan sapmalara ragmen "láik,
demokratik sosyal bir hukuk devieti" olmasidir.
"Denwkrasinin diger deviet ceki11erine ustun1uu,
toplum hedefleriyle ilgili de4me olanakiannin engellenmemesi" olarak gosterilmektedir. Ancak bu
degimenin, kazanimlarin korunarak, saIik1i ye ileriye donuk biçimde yapilmasi dUUnUlmelidir.
Hepsi ayni anlama gelen AtatUrk, AtaturkçUlUk
ye Kemalizm konusunda, ge1iime ye degiime engel oldugu iddiasiyla yaratilan spekulasyonun anlailmasi imkânsizdir. Sadece bir kari çikii ifade etmektedir. Baka mantikli bir nedeni yoktur. Bizzat
Ataturk'tin "Ben manevi miras olarak hiçbir ayet,
hiçbir dogma, hiçbir donmuy ye kal,plapnçc kural,
b:rakmiyorum. Benim manevi mirasim bilim ye
akildir... Benden sonra beni benimsemek isteyenler, hi, temel eksen flzerinde alal ye ilmin rehberlijini kabul ederlerse, manevi mirasç:larim o!urlar,"
sozleri karisinda degiim ye gelimeyi engelleyenin
AtaturkçulUk degil, cagdii anIayi ye uygulamalar
oldugunu gormezden gelmenin ye onun adini kurucusu oldugu Turkiye Cumhuriyeti Anayasasi'ndan
di1amanin akilla, mantikla, bilimsellikle, cagdalikla, vefa ye en onemlisi insanlikia alakasi yoktur.
18
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"RenksizAnayasa" sozieri gostermelik bir agilimin tipik aracidir ye bu açidan bir aldatmaca olmaktan öteye geçemez. Her devietin anayasasi, yukanda da tespit ettigimiz gibi, o devietin içinde oluflugu
tarihsel olaylari, devietin ideolojik degerlerini ye
hedeflerini yansitan ozellikler tair. Bu kaçinilmaz
bir olgudur. TUrkiye Cumhuriyeti Anayasasi'nin da
igalci yabanci guçlere ye onlarin yerli ibir1ikçi1erine kari kazamlan Ulusal MUcadele'nin ye onun
onderi Mustafa Kemal AtatUrk'Un çagda uygar1± dilzeyini hedef gosteren aydmnlanmaci bir dunya gorflunün ozelliklerini taimasi dogaldir. Degil
anayasanin bir insan hakiari belgesinin bile renksiz olamayacagini anlayabilmek için AtHM'nin Refah Partisi ye baortusu ile ilgili kararlanni dikkatle
okumak yeterlidir.
Bugün bir kesim tarafindan, hedef kUçultmek
için kasitli olarak yüz yillik —hatta onlarin deyimi
ile seksen yillik— bir tarihe sigdirmaya ça1itik1an
TUrkiye Cumhuriyeti'nin ilkelerinin arkasinda en
azindan iki yUz yilhk bir mucadele sUreci vardir.
Bu sürecin sonunda Mustafa Kemal Ataturk ye arkadalan, TUrkiye Cumhuriyeti'nin yol haritasini
çizmilerdir.

19
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12 EylUl askeri yOnetiminin biçimci bir endie ye gayretle Anayasa'ya yerli yersiz serpitirdigi Ataturk ilkelerine i1ikin ibarelerin ayiklanmasi,
ancak Cumhuriyetin kazanimlanni biçimde degil,
ozde korumak ye ge1itirmek amacina hizmet ederse, bir anlam taiyabi1ir. Bu ilkeleri içine sindiremeyenlere irin gOrUnmek amaciyla renksiz anayasa
deyimi ortaya atmak, irin gorunmek istenen kesimi
de inandirabi1mi degildir. te bu çahmada Cumhuriyetin kazanimlarini biçimsel sloganlarla degil,
ozUnu anayasa kurallanna yansitarak konimayi
esas alan bir yak1aim êsas a1inmitir.
Yukarda üç grupta açiklanan ge1ime1ere paralel olarak bu gUnce11etirmede onemli görUlUp metne i1enen ye aynntili gerekçeleri ilgili maddelerde
açiklanan yenilik ye duzeitmeler belli bir partinin
degil, Turkiye halkinin gelecege yonelik çikarlarini
gOzeten bir an1ayiin UrunudUr. Bu yenilikier 56yle
Ozetlenebilir:
Ulusal deviet niteligi etnik çagriim yapmayan AtatUrk'Un ulus an1ayiini yansitan bir1etirici
bir tanimla gUç1endirilmi (metne dahil Baflangiç ye
m. 2) ye '.'Turk ulusu, Turkiye Cumhuriyeti yurttaylarindan o1ucur. "Biçiminde formUle edilen yurttauk taniminda da ayni esas benimsenmitir (m. 39).
20
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"Egemenlik kayitsiz yarts1z ulusundur" ku-

rali, ayn' zamanda laildik ilkesinin de ilk ye temel
kurallarrndan bid olarak anayasanrn degimez hitkumleri arasina a1rnmitir (m. 186).
Avrupa Birligi gibi ulusalUstu orgUtlere katilimi gerektiren ulusalustU ant1ama1ann, orgutttn
diger Uyeleriyle eit kou11ar saglanarak yapilmasi
ongorulmuflUr ( m. 513).
- Halkin dogrudan katilimini saglamak ye dolayisiyla lider sultasini engellemek amaciyla halk
oylamasi y e halk giriimi gibi yari dogrudan demokrasi yontemleri, demokratik katilim, çogulculuk ye
eit1ik ilkeleriyle, konunun tekligi ilkesi ye hailcin
bilgilenme hakki gozetilerek somut1afliri1mitir (m.
41). Ancak, anayasanin temel ilkeleri, temel hak ye
ozgurlUklerin dUzenlenmesi ye af gibi konularda bu
yola bavuru1amayacagi da belirtilmi$ir.
Ayrn amaçla parti içi demokrasinin gerçek1emesine katkida bulumnak tizere milletvekili
adaylannrn ilke olarak (in seçimle belirlenmesi zorunlulugu getirilmitir (m. 45).
Millety ekilliginin seçim çe'vrelerine özgUlenmesindeki (tahsisindeki) meveut dengesizligi giderecek yasal onlemlerin alinmasini zorlamak itzere
21
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bu tabsisin "dengeli bir temsili yansitacak biçimde"
yapilmasi ilicesi getirilmiflir. Ayrn ekilde TUrkiye
BUyUk Millet Meclisi'deki tara agirligini dengelemek Uzere yliz milletvekilinin TUrkiye ulusal seçim
çevresi adayi olarak seçilmesi zorunlu kihnmitir
(m. 92/3 ye 4).
- "Seçim yasalari temsilde adaleti zedeieyecek
oiçüde ui/ce ya da seçim çevresi baraji koyamaz"
ilkesi OngOrulerek, hiçbir partinin telaffixz etmedigi Ulke seçim barajina "yuzde bec "uk bir list sinir
getiri1mi y e buna bagli olarak partilere yapilacak
deviet yardimina i1ikin barajlar da yUzde üçe indiri1mitir (m. 43/7, m. 45/5). Ancak, bu yardimin
tutarinin partilerin temel gelir kaynakian olan Uye
odentileri y e yasal bagi1ann toplamini amamasi
gerektigi de be1irti1mitir.
Uluslararasi ant1ama1ar 1924, 1961 ye 1982
Anayasalan doneminin deneyimlerinden yararlanarak "on denetim "i mUmkUn kilan yeni bir rejim
altinda top1anrnitir. Bu rejimin sUzgecinden geçen
y e munhasiran insan hakiarinin korunmasi için bagit1anmi olanlara kanunlar karisindan ustUnlUk taninmiflir
Cumhuriyetin temel hedeflerinden olan kadin-erkek eit1iginin yaama geçirilmesini saglamak
22
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üzere "uyeleri atama veya seçimle belirlenen turn
kamusal organlarin o1ucturu1masinda, i/gui kurumun niteligine uygun di4tugu olçude, kadinlar ye
erkekierin ecit temsil ilkesi" ongorUlmU ye bu ilke
ilgili maddelerde somutlatinlmitir (m. 11/2 ye 3
ile 45/3, 59/son, 92/2, 139/4, 140/ 6, 143/3). Boylecc erkek egemen bit demokrasi ye toplum anlayiirn
ama amaci gUdUlmUtur.
Unutulmaya yUz tutmu bulunan sosyal devlet ilkesi, sosyal haklann OzUnU gerçekletirmek
üzere devletin mali kaynaklarini oncelikle yoneltecegi talep edilebilir yulcumlUlUkler biçiminde somut1a$irilmitir (m. 55/3, m. 56/3, m. 57/2, m. 62/3,
m.6514, m. 66/2, m. 67).
- DOrt üniversite elemanlannin (Bogaziçi,
iTU, OTDU ye YTO) ortak Onerisi benimsenerek
duzenli ye saghkli bir ehirlemeyi gerçeldeflirecek
ye depreme kari onlemlerin zamanrnda ahnmasirn
zorunlu kilacak bir planlamanrn temel kurallari getirilmitir ( m. 86).
Gensoru yOnterninin uygulamada ilemedigi
goz ontinde tutularak Turkiye BUyUk Millet Meclisi
dye tam sayisimn en az flçte biri ile desteklenen bir
gensorunun gUndeme ahnmasi zorunlu hale getirilmitir ( m. 112/2)
23
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Meclis soruflurmasinin aksayan yonleri diizeltilerek "Yuce Divan "a sevk kararindan sonra
bu konudaki iddianarnenin hazirlaninasi, davarnn
"Yuce Divan "da açilrnasi ye izienmesi için ilgili
turn belgelerin Yargitay Cumhuriyet Basaveiligi'na
gonderilmesi Ongorulrnu ye boylece daha rasyonel
bir yargilamanrn yapilmasi saglanmitir. Meclis soruflurmasmin siyasal bir kurtarma araci olarak kullarnirnasini onlernek iJzere soruturma önergesinin
reddi halinde onceki onerirnizde de yer aldigi biçirnde Yargitay'a itiraz imkani tanrnmi, bir siyasal
baski araci olarak kullanilmasini onlemek için de
"Yüce Divan "a sevk kararinin Turkiye BUyUk Millet Meclisi tarafindan reddi halinde, ayni flulle ilgili
olarak yeni deli! olrnadan YUce Divan'a sevk karan
ahnarnayacagi hUkme baglanmiflir (rn. 113).
-

Gorse! ye Iitse! !!etiirn Yuksek Kuru!u'nun
tek yon!U bir siyasal an!ayi içinde hareket etmesini On!eyecek biçimde kuruirnasi sag!arnrnflir (rn.
143).
- Yonetrne!iklerin hepsinin tarn metin o!arak
Resmi Gazete 'de yayirn!anmasirnn, pratik açidsn çok
zor!uk yarattigi bi!inen bir gerçek olmak!a bir!ikte,
yaynn!anmami bir yonetrne!igin uygu!anmasi da yönetimin saydamhgi açisindan sakincalidir. Bu sorunu
24
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çozUme baglamak için, her yonetmeligin en azindan
adinm ye konusunun Resmi Gazete 'de yayimlanxnasini
zorunlu klan bir duzenleme oñerilrnektedir.
Yargi bolUmtinde hâkimler ye saveilar, yargilamanrn ayri unsurlari olarak ayri kurullar içinde
toplanmi, Turkiye Barolar Birligi'ne de yargilamanin uçüncU unsuru olarak yargi bolumu içinde yer
yeri1mi, buna kout olarak hakim ye saveilarin bagli
olacagi kurullar, YUksek Hâkimler Kurulu ile Savcilar Yuksek Kurulu olarak ayrilmi ye Adalet Bakani He mUstearin Hakimler YUksek Kurulu içindeki
belirleyici rolu on1enmitir. (m. 154, 155, 156, 174,
175). Askeri yargi mevcut yUksek mahkemeleriyle
birlikte korunmakia birlikte bir yandan salt askerlere ilgili olarak kendi spesifik alaninda çalima1ari
saglanmi, diger yandan yargiçlik guvenceleri artin1mi; hakim sinifmndan olmayan uyeler ise yalnizca
sava ye seferberlik hali ile smnirli tutulmuflur. (m.
158, 170, 171).
- Anayasa Mahkemesi'nin oluumunda TUrkiye BuyUk Millet Meclisi'ne yariya yakin üyeyi seçme
görevini neredeyse sinirsiz bir biçimde tamma egilimmdc olanlar, ornek ulke olan Federal Almanya'da
bu seçimin Uçte iki çogunlukla yapildigindan ye
buna ragmen Uyelerin parlamento tarafindan seçil25

TBB ANAYMA 6NERIS1 2007

mesinin e1etiri konusu oldugundan nedense hiç sOz
etmemektedirler. Bu durum gOz Onunde tutu1mu
ye gerek kum1u ye gerekse yeniden yapilanmada
Anayasa Mahkemesi'nin kendi Onerisi, siyasa11amayi Onleyici niteligi gOzetilerek, bazi duzeltme ye
ekiemelerle benimsenmitir.
Anayasa Mahkemesi, insan hakiannin korunmasi y e hukuk devietinin gerçek1emesini saglayan
en saglam gUvencelerden biri olarak g6ru1mU ye
buna uygun yapisal ye iflevsel bir konuma getinilmeye çahiImitir. Bu amaçla yapilan yenilikier
arasinda en Onemlileni un1ardir: 1982 Anayasasi He
sinirlanan yetkileri geni1eti1mi, mevcut yetkilerine daha onceki Onerimizde de yer aldigi biçimde On
denetime iliflcin davalarla "Anayasa ikâyeti" davalari ek1enmi, Anayasa degiik!ik1erini biçim ye esas
yOnUnden denetlemesi sag1anmi, aynca yari dogrudan demokrasi yOntemlerinin Anayasa'da Ongontilen
ilke ye kurallara uygunlugunu denetlemekie yetkili
ki1inmitir. Anayasa Mahkemesi 'ne dogrudan iptal
davasi açma hakki parti gruplarma ye en az yirmi
milletvekiline geni1eti1mi, aynicaniteligi dolayisiyla Turkiye Barolar Binligi'nin her alanda, Hâkimler
YUksek Kurulu ye Savcilar YUksek Kurulu, yUksek
mahkemeler, Sayitay ye Universiteler, Kamu De26
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netciligi Kurulu, kamu kurumu niteligindeki meslek
list kuru1u!annin, kendi varhk ye görev!erini ilgilendiren alanlarda Anayasa Mahkemesi'ne dogrudan
dogruya iptal davasi açma hakkina sahip kthnmitir.
Mahkemenin bu gorevlerini yerine getirebilmesini
saglamak lizere paralel gOrev yapan iki daire ye bir
genel kurul e1dinde yapilanmasi sag!anmitir. Parti
yasak!amasina i1ikin dava!ar dairelerde gOrU!ecek,
Gene! Kurul bunlarin temyiz mercii o!arak ye daire!er arasindaki yorum farklihklarinin çozlim yen
o!arak gorev yapacaktir. Anayasa degiik!ik!erinin
denetimi ise dogrudan genel kurulda yapi!acaktir
(m. 159-167).
Anayasa Mahkemesi bakan seçim!erinde iki
turda sonuç ahnmasi amaciyla yeni bir duzenleme
yapi!mitir (m. 159).
Yüce Divan gorevi Yargitay ceza daire!erinin
en kidem!i be bakanina veri!mi, kararin Yargitay
Ceza Kurulu'nda temyizi mUmkun ki!inarak noksan
o!an adil yargilamna haklanndan en onem!i olan iki
dereceli yargilanma hakki sag!anmitir (m. 168).
Degimez hUkum!er arasina 4. maddedeki
"egemen1iin kayztszz artsez u/usa ait o/dugu " hukmU dahil edi!mek!e birlikte, baka madde!erde yapi!acak degiflklikler!e do!ayli yoldan ih!a!ini Onlemek
27
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amaciyla, "hiç bir ceki1de" ibaresi ek1enmitir (m.
186).
5) Bunlann diinda yapilan dUzeitnie ye ekie-

meler, daha çok maddi hatalarla yazim hatalarinin ye
çelikili noktalann dazeltilmesi; yanh anIailmalarindan endie edilen noktalann açikliga kavuflurulmasi ile sinirli tutulmu ye bunlar madde gerekçelerine yansitilmiflir. Boylece ilk onerimizde yer alan
y e birçogu 2001 Anayasa degiik1igi ile benimsenen
yenilikierle birlikte, Ulkemizin gereksinimlerini on
planda tutan ama ayrn zamanda cagda bir Anayasaya omek olabilecek bir butun ortaya konulmuflur.'

Alti kesim ye 190 niaddeden oIuan buAnayasa metninde dii bakimindan, oJabiIdiince yabanci sOzcuklerden arznnn günümüz Tiirkçesinin
kullanilmasina Ozen gosterilmi; ancak yerleik hukuk deylmierine do-•
kunulmayarak, dude zorlamadan kaçznilmitir.
28
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Uluslararasi toplumun onurlu ye saygin bir Uyesi
olarak varluöini sonsuza deöin esenlikie sürdürmeye
kararh Turk Ulusu, baöimsuzIuu, özgürIUU, ulusal
egemenIii ye her alanda çadalii amaçlayan Ulusal Kurtuluç Savaunun ereine yaraçan bir anlayiIa
kurduöu Cumhuriyeti korumak ye insan hakiarinin
dokunulmaz nitelikierine uygun yönetim biçimi olan
cadaç demokrasiyi içtenlikle benimseyerek geIitirmek için bu Anayasayi ulusal yaam and' bilerek yUrürlUöe koymutur.
Bireylerin eitliöine, ortak yazgtda birleçme istencine, hukukun UstUnlUUyle ahlãkin erdemine
dayanan kendini yönetme ye denetleme kararliliöu;
devieti, her durumda adaletli davranarak yetki alanu
içindeki insanlarun hak ye özgUrlUklerini güvenceye
baUlamakia yükUmlü kulmaktadur. Nitelikleri Anayasada belirtilen devlet, toplumsal baru, dayanuma duygulariyla ulusal, siyasal, hukuksal birliUi, ülkenin sinirlarunu ye kaynaklarunu korumayu en yuksek duzeyde
gerçekleçtirmek görevini özenle yerine getirecektir.
Bunu saölamak üzere; butun bireylerini, irk, dii, din,
29
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mezhep ayirimi yapmaksuzun; kaderde, kuvançta, tasa•
da ortak, ulusal birlik ruhu içinde toplayan ye sUrekIi yüceltmeyi amaç bilen bir ulusal deviet anIayuina
baölu kalacaktir.
DUUnce ye inanç özgürlUklerini taniyip ya satma
ye yoksuIIuun, baski-yiödevblnCumhryt,ko
ye zorbaluöun karisunda sosyal hukuk devietine güveni arttiracak çabalari huzlandiracaktir. Uluslararasi hukuk ilkelerine, bafla devietlerin toprak bUtUnlUUüne
saygi gösteren; uluslararasi hukukun meru saydiu
hailer diinda savai ye bafla uluslarin özgürlUUne
kari gUç kullanmayi ret eden TUrkiye Cumhuriyeti,
dostluk i!iflulerini gelitirerek dünya bariina katkida
bulunacaktur.
Ataturk ilkelerine dayanan demokratik Cumhuriyet, bilim ye kültürü rehber edinen bir deviet olarak;
toplum yaçarnunin bütUn alanlarinda aydunlanmanin
onculuUunu yapacaktir.
Hak ye ödev dengesi sorumluluk bilinclyle kurularak, yurftaçlar arasindafursat eitIiöi, ayrim gözetilmeden saUlanacaktur.
AtatUrk ilkelerinin deerlerinin korunup güçlenmesi; uygulamaya usik tutacak anlayuç ye yorumlarla
günceltetirilmesi; bu ilkelerin doöal sonucu olan de30
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mokratik cumhuriyetin geliçtirilmesi, tUrn yurttaIarun
anayasal görevidir.
"Yurtta sulh, cihanda sulh" anIayiu He insan ya-

aminu yUce deUer sayan AtatUrk miIIiyetçiIii, Uniter
TUrkiye Curnhuriyeti He onun tartiuImaz hedefi çada demokrasinin birincil kouIu Iaiklik ilkesi bu Anayasanun vazgeçilmez kaynau oImutur.

BIRINCI KESIM
GENEL ESASLAR
I. Devietin ekIi
Madde 1- TUrkiye Devieti bir Cumhuriyettir.
Gerekçe:

1924 Anayasasi'ndan ben kesintisiz olarak
yer alan hukmUn aynen korunmasi benimsernnitir
(1982/rn. 1).
II.Cumhuriyetin nitelikieri
Madde 2- Yurttalarin ortak varliUt olan TUrkiye
Cumhuriyeti, Balanguçta belirtilen temel ilkelere ye
insan hakiarina dayanan, ulusal, demokratik, laik ye
sosyal bir hukuk devietidir.
• Gerekçc:

Devietin "insan hakiarina saygili" niteligini
gUçlendirrnek amaciyla 1961 Anayasasi'nda oldugu gibi "insan hakiarina dayanan deviet" formulii tercih edilmiflir. Nitekim 2001 deiik1iginde de
14. madde metninde ayni yak1aim benimsenmi$ir.
Ayriea 1961 Anayasasi'nda oldugu gibi "u/usal
deviet" teriminin devietin niteligi olarak benimsen33
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mesi Anayasa terminolojisine daha uygun duecegi
dUflinU1rnU ye bu terirn ba1angiç bolUmUnde Ataturk milliyetciligi anlarninda tammianmiflir. 'Fürkiye Cunthuriyeti, insan hakiari yaninda Anayasa
metnine dahil Baflangiç'ta belirtilen ternel ilkelere
de dayandigindan herhangi bir hUkUrn degiikIii
sOzkonusu degildir.
Cumhuriyetin taniminda "yurttac1arzn ortak varig" deyimine yer verilerek birey-deviet i1ikisinde
daha bir1etirici ye butun1etirici bir i1ev saglanmasi arnaç1arnnitir (1982/rn. 2). Boylece Anayasa'nin
degirnez ilkeleri daha da guçlendirilerek korunmutur.
III. Devletin bUtUniüOü
Madde 3- Türkiye Cumhuriyeti, Ulkesi ye ulusuyla
bölünmez bir bUtündUr. Resmi diii "Türkçe"dir.
Bayrai, biçimi kanununda belirtilen, beyaz ay ylldizir al bayraktir.
Ulusal mari "Istikial Maru"dir.
Baskenti Ankaradir.
Gerekçe:

Kenar bafliginin sade1etiri1mesi diinda, Anayasa rnetni ilke olarak aynen korunrnu; ancak bit
34
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hukiim degiik1igi o1uturmayacak eki1de "resml" dilin Turkçe oIduu belirtilmiflir. 1961 Anayasasi "resmi dii" ifadesini kullandigi gibi 1982
Anayasasi'nda da kenar balik olarak ayni niteleme yapilmakta ye 3• maddenin gerekçesinde de
"Turkiye 'de yaayan insanlarin resmi dillerinin
Turkçe oldugu bir kez daha beiirtilm4tir" denmektedir (1982/rn. 3).
IV.EgemenIiin kaynai
Madde 4- Egemenlik, kayitsiz artsuz ulusundur.
Gerekçe:

1982 Anayasasi'rnn 6. maddesinin ilk fikrasi
bagimsiz bir maddeye d6nUfluru1rnutur. Egemenligin ulusa ait oluu, deviet ek1inin "Cumhuriyet"
olma niteliginin yani sira; egemenligin kaynagirnn
"iláhi" degil "dunyevI" oldugunu da gosterir. Bu
açidan laiklik ilkesinin ilk ye ternel kurali olan bu
hukumtaslagin 186. maddesindeki Anayasa'rnn degimez hukumleri arasina dahil edi1mitir.
V. EgemenIiin kullanilmasi
Madde 5- Ulus, egemenliöini halkoylamalari aract•
IiiyIa doörudan veya Anayasanin koyduu esaslara
gore, yetkili organlari eliyle kullanir.
35
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EgemenIiin kullanilmasi hiçbir surette, hiçbir
kiiye, zümreye veya sinifa burakilamaz. Hiçbir kimse
veya organ, kaynaini Anayasadan almayan bir deviet
yetkisini kullanamaz.
UlusalüstU yetkileri bulunan bir kuruIua eit kouIIarIa UyeIii gerektiren uluslararasi antlama hükümleri saklidir.
Gerekçe:
"Egeinenligin kaynagi" ye "Egemenligin kullanilmasi" iki ayn madde olarak dUzenlenmitir.
Bunun diinda, Avrupa Birligi'ne uyeligi hedef
alan Ulkemizin ulusalUstu yetkileri bulunan kurululana ileride gelimesi muhtemel i1iki1erinde anayasal engellenle kari1ailmamasi amaeiyla yeni bir
fikina eklenmitir. Bu fikraya daha onceki onerimizde
yer almayan "eit ko.yullarda" ibaresinin ekienmesi,
egemenligin belli bir bolitmunun Avrupa Binligi organlarina devrini gerektirecek derecede onemli bir
ilemin, ayni orgute mensup Uyelerle eit koullarla
yapilmasmi saglamaktir. "Tam uyelik" stattisu diindaki baglanti turleri ugruna, egemenlikten OdUn
venilmesi sozkonusu olamaz.
Bunun yani sira cagda demokratik toplumlardaki gelime, "yari dogrudan ye dogrudan demokrasi" an1ayiinin hukuksal araci olarak "halkoyla36
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mast kurumuna" ye ulusun sahip oldugu egernenlik
gUcUnün bu "kurum" araciligi He dogrudan kullarnlabilmesi durumuna, anayasalarinda yet vermeleri
biçirninde ortaya çikmaktadir. Maddede bu yonde
degiiklik yapilrni olup, ayrica maddenin diii de
sadele$irilmitir.
VI.Yasama yetkisi
Madde 6- Yasama yetkisi, ulus aduna Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez. Bu
yetkinin, Anayasaya uygun olarak, halkoylamalaru
araculiUl lie seçmenler topluIuu tarafundan dorudan
kullantlma durumu sakludur.

Gerekçe:
Onerimizin 5. maddesinde yet alan "Ulus, egemenligini, hal/c oylamalart araczlsgt ile dogrudan...
kullanir. " eklindeki duzenleme maddeye yansitilmak suretiyle, yUrUrlukteki 6. madde kurali anlam
bakirnindan aynen korunmuflur (I 982/m. 7).
VII.YUrUtme görevi ye yetkisi
Madde 7- Yürütme görevi ye yetkisi, Cumhurbakanu ye Bakanlar Kurulu tarafindan, Anayasaya ye kanunlara uygun olarak yerine getirilir vekullanlur. 37
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Gerekçe:
Anayasa'da yer alan madde metni vurgu farkiyla aynenkorunmutur (1982/rn.8).
VIII.Yargu yetkisi
Madde 8- Yargu yetkisi, ulus adina ba Uimsiz mahkemelerce kuuanhlir.

Gerekçe:
Anayasa'da yer alan hUkUm anlam bakimindan
aynen korunmuflur (1982/m.9).
IX.Anayasanin UstünluöU ye baIayucuIii
Madde 9- Anayasa hUkumlèri yasama, yürütme ye
yargi organlarini, kamu yönetimi makamlarini, diöer
kuruIuIari y e kiiIeri baIayan temel hukuk kurallaridir. Kanunlar, Anayasaya aykiri olamaz.

Gerekçe:
Anayasa'da yer alan kural, madde bafliginda
mantiken daha once yer almasi gereken "üstunluk"
ilkesi, "baglayicilik" ilkesinin önUne alinarak aynen
korunrnutur (I 982/m. 11).
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Birinci BöIUm
TEMEL HAK VE 6ZGURLUKLER1N
GENEL DOZEN!
I. Temel ilkeler
A. insan onurunun dokunuImazIii
Madde 10- Insan onuruna dokunulamaz. insan
onuruna saygu, deviet ye toplum yaamunun temel iikesidir.

Gerekçe:
Insan onuru, insan hakian kavraminin temelini
oIuturmaktadir. Temel hak ye ozgUrluklerle ilgili
bolUmUn deviet ye toplum yaamrni kapsayici ye
yOn verici bir ana ilke olarak "insan onuruna saygi" kavramiyla baflamasi, çagda deviet ye toplum
kavramlarini, insan hakian an1ayiirn yansitmasi bakimindan Onemli gorUlmUflilr.
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B. EitIik
Madde 11- Herkes, soy, renk, cinsiyet, dii, din,
mezhep, siyasal düUnce, feisefi inãnç ye benzeri nedenlerle ayrum gözetilmeksizin kanun önünde eittir.
Kaduniar ye erkekier eit hakiara sahiptir. Deviet,
bu eitIiöin yaama geçmesini saöiamakia yükUmtUdü r.
Uyeieri, atama veya seçimle belirienen turn kamusai organlarun oiuturuImasunda, ilgiii kurumun niteiiöine uygun dUtüOü öiçUde, kadiniar ye erkekierin
eit temsii iikesi önceiikie gözetiiir
Hiçbir kiiye, aiieye, zUmreye veya sunufa ayricauk tanunamaz. Deviet organiäru ye yönetim makamiaru,
bütUn iiem ye eyiemierinde, kanun önUnde eituik iikesine uymak zorundadur.
Gerekçe:
OzgUrltiklerin gerçek1eme kou1u olarak
kii açisindan bir temel hak olan eit1igin, 1961
Anayasasi'nda oldugu gibi bu bolUmde yer almasi
daha uygundur.
Onceki onerimizde kadin erkek eit1igini saglamak Uzere yer verdigimiz "Deviet, kadin ye erkekienfl
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sini sag/ar" ek1indeki kurairn 07 May's 2004 taribii ye 5170 say!!i kanunla yapilan Anayasa degiikliginde benimsenmi o!masi nedeniyle, amacimizi
daha açik ifade eden yururlitkteki kuralin metnimize
iflenmesi tercih edi!mitir.
Uçuncu fikrada, kamusal organlarm o1uumunda kadin!ar ye erkekierin eit temsili i!kesine bagh
kalinmasi gerektigi be!irti1mitir. Anayasa'nrn i!gi!i
madde!erinde, ban kurumlar bakimindan bu illcenin
hangi oran!ar Uzerinden uygu!anacagi açilcça be!irti!mitir. Anayasa'da ozel o!arak be!irti!meyen kamusal organ!ar için, bu genel hukum!e, kanunkoyucuya y e atama yetkisi ku!lanan makamlara kadrn-erkek eit!igini saglamak konusunda gUrev verilmi$ir
(1982/m.10).
C. Temel hak ye özgUrlUkterin niteliöi
Madde 12- Herkes kiiIiöine baölt, dokunulmaz,
devredilmez, vazgeçilmez temel hak ye ozgürlüklere
sahiptir.
Deviet, kiinin temel hak ye özgürlüklerini, birey
huzuru, sosyal adalet ye hukuk devieti ilkeleriyle baOdamayacak biçimde sinirlayan siyasal, ekonomik ye
sosyal nitelikli bUtUn engelleri kaldurir.
41
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Gerekçe:
Birinci fikra, yUrUrlUkteki birinci fikra ile Ozdetir.
Ikinci fIkra madde m&ninden çikarilrnitir. Temel hak ye ozgilrlUklerin kiinin topluma, ailesine
ye diger kii1ere kari odev ye sorumlulukiar içermesi; siyasal, toplumsal ye kulturel boyutlari olan
bit etik konusudur. Bu tür Odev ye sorumlulukiar
zaten Anayasa'nin ilgili maddelerinde dUzen1enmitir. Temel hakiarm kotuye kullanilamamasi ilkesi ye
temel hak maddelerinde yer alan sinirlama nedenleri
de odev y e sorumlulukiarin bit yansimasidir. Bunun
otesinde genel bit odev ye sorumluluk hijkmiine yet
vermek, temel hak!ann sinirlanma boyutunu geniletme egilimi yaratabilir. Bu nedenle yururlUkteki ikinci fikranrn Anayasa'da yer a!masi sakincali
goru!mUflUr. Aynca 14. maddenin 1. fikrasinda bu
hUkme gerek birakmayacak bit baka ilkeye de yet
verilmektedir.
Yururlitkteki 5. maddenin ikinci cumlesinde yer
alan, "k4inin temel /iak ye hurriyet/erini, sosyal
hukuk devieti ye ada/ct ilkeleriyle bagdaymayacak
surette sinirlayan siyasa/, ekonoinik ye sosya/ engelleri ka/thrmaya, ... ça4ymak" ek1indeki hukum
ise, temel hak y e ozgurlUk!erin niteligini belirleyici
42
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ye dogal hukuk anlayiiy1a 6zgür1etirme kavramlarim bir1etirici rolU nedeniyle 1961 Anayasasi'ndaki
yerine paralel ye daha belirgin bir biçirnde bu maddenin 2. fikrasrna aktan1mitir. Buna karihk ayni
fikrada yer alan "insanin maddi ye manevi varlt,6inin gel4mesi için gerekli yartlarz hazirlamaya ça1i,cmak" odevi, ge1irne haklariyla ilgili olmasi bakimindan 84/3. maddeye aktarilrniflir (1982/rn. 12).
IX Temel hak ye özgürlüklerin bUtUnIUü
Madde 13- Temel hak ye özgürlükler onurlu ye
insanca bir yaamin vazgeçilmez unsurtari olarak bir
bütün olusturur. Deviet her bir temel hak ye özgürlUun korunmasini ye gerçekIetirilmesini saölamakla
yUkUmlUdür.

Gerekçe:
Ternel hak ye ozgiirlUkler, aralannda nitelik farki olmakia birlikte, kaynagi ye amaci balumindan
ortak bir temele sahiptir. Anayasa onerirnizde "k4i
ozgurlu/deri ye siyasal hakiar", "iktisadi, sosyal ye
kulturel hakiar ' "çevre, barzy ye gel4mne hakian"
ba1ik1an altinda üç ayn kategori olarak duzenlenen
hak ye ozgUrlUklerden her bin, insan dogasindan
kaynaldarnnakta ye insan onurunun korumnasi amacina hizmet etrnektedir. Hepsi birlikte, insanca yap43
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manin asgari gerekierini oluflurur. Bir temel hakkin
ihlâli ya da reddi onurlu yaamayi zorlaflirdigi gibi,
cogu kez diger hakiarin amacina uygun kullanimini
da olumsuz yonde etkiler. Bu baglamda insan haklannin bir butUn oldugundan söz edilir. Insan haldarinin butunlugu ilkesi, deviete bUtUn temel hakian,
aralarinda içerikleri ye felsefi degerleri yonUnden
hiyerarik bir siralama yapmaksizin koruma ye ge1itirme odevi yUkler.
II. Temél hak ye özgürlüklerin sinirlanmasu
A. Sinirlama olçütleri
Madde 14- Herkes, temel hak ye özgUrlüklerini
kullanirken bakaIarinin hak ye özgUrlUklerine saygi
göstermekle yUkUmlUdür.
Temel hak ye özgürlükler, yalnuzca ilgili maddelerde belirtilen neden ye amaçlarin hakh ye zorunlu
kildiöi ölçüde, Anayasanin sözüne ye ruhuna uygun
olarak, ancak kanunla sinirlanabilir.
Sunurlamalar, demokratik toplum düzeninin gereklerine aykiri olamaz; hak ye ozgUrIüUUn özUne dokunamaz.
Sunirlama neden ye olçütlerinin yorumlanmasunda
TUrkiyenin taraf olduöu insan hakiarina iliflin ulusla44
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rarasu sozlesmelerle kurulan organlarin içtihatlari da
göz önünde tutulur.
Gerekçe:
Birinci fikrada 1924 Anayasasi'nda da yer alan
onemli bir ilkeye yet verilmektedir. Temel hakiari
kullanacak kiilerin baka!arinin hak ye OzgtirlUklerine saygi gösterme odevi bir anlamda hak ye OzgUrlUkierin toplumsal yaamdan dogan dogal sinirina
iaret etmektedir.
Onerilen diger hukumlerle yururlUkteki 13.
maddenin genel sirnrlama maddesi olmaktan çikarilip, ayni zamanda bit koruma maddesi olarak duzen!enmesi amaç!anmitir. Bu amaca yonelik o!arak
ikinci fikrada temel hak ye ozgUrlitk!erin yalnizea
ilgili maddelerde belirtilen neden ye amaç!ar!a sinirlanabilecegi belirtilmek suretiy!e fark!i!atiri1mi
sinirlama sistemi benimsenmi ye 2001 Anayasa
degiik!igine kadar yurur!ukte olan genel sinirlama
sistemine son veri1mitir.
Yine ayni fikrada, temel hak ye ozgurlUk!erin
sinirlaiimasi olcUltiluk i!kesine bag1aiimitir. Buna
gore, temel hak ye ozgUrliikler i!gi!i maddelerde be!irti!en neden ye amaçJarin haidi ye zorunlu kildigi
OlçUde sinirlanabilecektir. Bu fonnUlun, 2001 Ana-
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yasa degiik1igi ile terim olarak benimsenen 619ülü111k ilkesini y e bu ilkenin elveri1i1ik, gereklilik ye
oranlilik gibi alt ilkelerini daha iyi yansittigi duunulmektedir.
Sinirlamanin "ancak kanunla" yapilabilecegi vurgulanniak suretiyle yasallik ilkesi de mutlak
niteligiyle benimsenmi$ir. Onceki taslak metinde
14. maddenin ikinci fikrasinda yer alan "... yasayla
geçici olarak sinirlanabilir" cumlesinden "gecici"
sozeugu çikanlmitir. çunku "sureklilik" yasanin
maddi taniminin en onemli unsurlanndan biridir.
Kanun He yapilan bir sinirlama ilke olarak geçici
olamaz. Geçicilik daha çok olaganustu donemlere
ozgUdur. Bu nedenle degiiklik, hukuk ogretisi açisindan yapilmi bir yanliin duzeltilmesidir. Ayrica
1961 ye 1982 Anayasalarinda yer alan ye sinirlamanm "Anayasanzn sözüne ye ruhuna uygun" olmasini OngOren ilkenin guncellefliri1mi onerimize aimmasi da uygun gOrulmuflur. Onceki metinde ihmal
edildigi an1ai1an bu ifade, Anayasa'da mevcut ek
guvenceleri koruyucu bir ilev yerine getirmektedir.
UçuneU fikrada yururiukteki metinde de yer alan
demokratik toplum duzeninin gerekierine uygunluk
olçutu korunmu; ayrica 1961 Anayasasi'nda da yer
46
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a1mi olmasi bakimindan hukukumuza hiç de yabanci olmayan ye gerek A!HM kararlannda ye gerekse Anayasa Mahkemesi kararlarinda zaman zaman kullanilan "Oz giJvencesi "ne, bir temel hakkin
dokunulmaz çekirdegi olarak yeniden yer verilmesi,
temel hak ye ozgUrliiklerin korunmasini tamamlayan
bir unsur olarak zorunlu gOrulmUflur. Bu önerimiz
de 2001 Anayasa degiik1igi ile benimsenmitir.
DorduncU fikrada bu maddede ongorulen sinirlamanin sinin iiiteligindeki olçUtlerle temel hak
maddelerindeki sinirlama nedenlerinin yorumlanmasrnda TUrkiye'nin yetkisini kabul ettigi uluslararasi denetim organlannin kararlannin da göz
onunde tutulmàsi ilkesi getiri1mitir. Esasen hdkimin ogretiden ye yargi içtihatlarindan yararlanmasi,
hukukun genel ilkelerinden olup, Medeni Kanun'un
1. maddesinde yer a!mitir. Bu ilkeye gore hâkim!erimiz, bu tür kavram!arin yorumlanmasmda baka Ulkelerin içtihatlarindan da yararlanma yetkisine
sahiptir. AIHM gibi yargi yetkisini kabul ettigimiz
uluslararasi denetim organlarinin sinirlama olçUtu
olarak kabul edilen kavramlari nasil yorumladigi da
gOz onunde tutulacaktir. DOrduncU fIkra bu amaçla
formUle ediImitir.
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2001 Anayasa degiik1igi bu onerilerin çoguflu benimsemi olmakia birlikte, bizim Onerimizin
yazim biçirni hukuk teknigine ye diline daha uyguridur. Ayrica laiklik ilkesiflifi niteligini belirten çeit1i hUkUnilerin baglayici bir kural olarak
Anayasa'da yer almasi nedeniyle 2001 degiikIigi
ile Anayasa'ya ekienen ye sirnrlamarnn "laik Cumhuriyetin gerekieri "ne aykiri olamayacagina i1ikin
kurairn metnirnize aimmasi zorunlu görUlmemiflir
(1982/rn. 13).
B. Temel hak ye özgUrlUklerin kötUye kullanulamamasi
Madde 15- Anayasada yeralan hak ye özgUrlüklerin hiçbiri, devietin ülkesi ye ulusuyla bölünmez
bUtUnlQünü bozmaya veya insan hakiarina dayanan
demokratik ye laik Cumhuriyeti ortadan kaldurmaya
yönelik etkinIie girime veya eylemde bulunma hakkuni vermez.
Anayasa hUkümlerinden hiçbiri, deviete veya kiiIere, Anayasayla taninan temel hak ye özgürlüklerin
yok edilmesini veya Anayasada belirtilenden daha geni biçimde sunirlandirulmasini amaçlayan bir etkinlikte bulunmaya olanak verecek yönde yorumlanamaz.
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Bu hUkümlere aykiri etkinlikte bulunanlar hakkunda uygulanacak yaptirimlar, kanunla duzenlenir.

Gerekçe:
Hak ye ozgurlUklerin kotUye kullanilarnamasi,
ozgurlukler hukukunun genel ilkesidir. Bu ilke iiginda, 2001 onerimizde o sirada yururlUkte olan metin (m. 14), ongordUu genel yasaklayici çerçeveden
ayiklanarak Insan Hakiari Evrensel Bildirisi'nin 30.
maddesi, A!HS'nin 17. maddesi ye Birlemi Mi!letler Medeni ye Siyasal Hakiar Soz1ernesi'nin 5.
maddesi ile uyumlu bir hale getirilmiflir. Bu madde,
onerilen ek1iy1e ternel hak ye ozgurlUklere yeni bir
sinirlama boyutu getirrnemekte, aksine ozgUrlUkçU
demokratik deviet duzenini durnan1arina kari koruma arnaci gutmektedir. Bu maddede ternel hak ye
ozgurlUklerin zaten koruma alani içinde yer almayan, kotuye kullanma biçirnindeki eylern!er yasaklanmaktadir.
Bu onerimiz de 2001 Anayasa degiikligi He ilke
olarak benimsenmise de onerdigimiz forrnUl hak ye
OzgurlUklerin kullanilmasini daha az daraltici niteliktedir. Buna karihk, yururlUkteki Anayasa'nrn
14. maddesinin 2. ye 3• fikralari da benimsenerek
Onerirnize aktanlmiflir (1982/rn. 14).
49
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C. OlaöanUstU yönetim usullerinde temel hak ye
özgUrlUkler
Madde 16- OlaQanUstU hallerde veya sikiyönetim,
seferberlik ye sava durumlarinda temel hak y e özgürlUklerin kullanilmasi, uluslararasi hukuktan doOan
yükümlülükler çerçevesinde y e ancak durumun gerektirdiöi ölçüde daraltilabilir veya askiya alinabilir.
Bu iIem y e uygulamalara kari yargu yolu kapatilamaz.
Birinci fukrada öngörülen durumlarda bile, sava
hukukuna uygun fuller sonucu meydana gelen ölUmler duçunda, kiinin Anayasanun ilgili maddelerinde
düzenlenen yaam hakkina, maddi y e manevi varliunun butünIüüne dokunulamaz; kimse dinini, mancmi düünce y e kanaatlerini açuklamaya zorlanamaz,
bunlardan dolayi kinanamaz y e suçlanamaz; suç ye
cezalara iliflmn kurallar kii aleyhmne geçmie yUrUtülemez; suçluluu, kesmnlemi mahkeme kararmyla
saptanrncaya kadar hiç kimse suçlu sayilamaz.
Gerekçe:
YurUrlUkteki madde (15/1), olaganUstu yönetimlerde, temel hak ye ozgUrlUkler için "Anayasada
ongorulen guvencelere aykzri tedbirler" alinabilecegini Ongormektedir. Olaganustu yönetim usullerine adeta Anayasa dii bir rejim anlami yukleyen
50
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bu hulcum, metinden çikarilmiflir. Ayrica "temel
hak ye ozgurluklerin kullanilmasenin kismen veya
tamamen durdurulmasi" ibaresinde "durdurma"
kavrami yerine "daraitma" ye "askiya alma" kay
ye "kismen veya tamamen"-ramlntecihd
sozcUkleri çikanlmitir. Madde ba1igi da icerigine
uygun hale getirilmitir. Hangi temel hak ye ozgiirlugun kullarnlmasinin hangi kapsamda askiya almabilecegi veya daraltilabilecegi iki temel kurala bagli
kilrnmitmr. Askiya alma ye daralma, "ulus/ararasi
hukuktan doan yukumluluklere aykiri olmayacak"
ye "ancak durumun gerektirdigi olçude" yapilabilecektir.
Maddedeaynca, bu ilemIere kari yargisal denetim gUvencesi getirilmitir. Boylece olaganustU
yonetimlerin de hirer hukuk rejimi oldugu ortaya
konmuflur.
Uçuncu fikrada ise, ozgUrliilder hukukunun genel ilkeleri olarak her zaman, her yerde ye herkes
için geçerli olan dokunulmaz alanlar insan haklarlnin çekirdegi olarak korunmuflur.
En temel nitelikteki bazi hak ye OzgurlUklere
olagantistu hallerde bile dokunulamayacagrnin belirtilmesi gerekli gorulmU, ayrmca suç ye cezalara
i1ikin hilkumlerin geriye yUrutulemeyecegi kurali
51
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"k4i aleyhine" ibaresi ekienerek acikliga kavuflurulmuflur (1982/rn. 15).

III. Temel hak ye özgürlüklerin etkili kullanumini
saIayan gUvenceler
A. Hak arama özgürlüöü ye savunma hakki
Madde 17- Herkes, meru ye hukuken geçerli bUtUn araç ye yollardan yararlanarak doaI hâkim onunde davaci veya davali olarak say, savunma ye adil
yargulanma hakkina sahiptir.
Yargunin ileyiine iIikin kanunlar, bu hakkin etkiD ye huzlu kullanilmasuni saIayacak sekilde dUzenlenir. Yargulamada taraflar He iddia ye savunma arasinda silahiarun eitIii kuralinin islemesi için gerekli
fiziki ye yasal dUzenlemeler yapulir.
Hiç kimse doQal hãkiminden bafla bir merci onUne çukarulamaz. DoUaI yargu yolunu ortadan kaldirabilecek olaöanustu adli merciler kurulamaz. Hiçbir
mahkeme, görev ye yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçunamaz.
Herkes, hakkindaki suçlamayu öUrenme, suçlamayla ilgili belgelerin tamamuna uIama, her WHO
delilin toplanmasunu isteme, çevirmenden yararlanma,
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davasunrn makul sUre içinde bitirilmesini isteme haklanna sahiptir.
Kanuna aykuri usullerle elde ediImi bulgular delil
olarak kabul edilemez.
Kimse, kendisi ye yakunlari aleyhine beyanda
bulunmaya veya bu yolda kanit göstermeye zorlanamaz.
herkese açiktir. Ancak,
Mahkemelerde durumaIar.
genel ahlâkin ye kzamu guvenliinin zorunlu kildiöi,
küçüklerin korunmasunin, davaya taraf olanlarin özel
yaamIarunun gizli tutulmasunun gerektirdii durumlarda mahkemeler, uygun görecekleri ötçüde durumalarun bir kusmunun veya tamaminun kapalu olarak sUrdUrUlmesine karar verebilirler. HUkUm, açik oturumda
açuklanir.
KUçUklerin yargulanmasi hakkunda kanunla özel
kurallar konulabilir.
Mahkeme kararlaru gerekçeli olarak en kisa sUrede yazulur.
OzgUrlUU balayuci cezalara karu kanun yollaruna baçvurma hiçbir biçirnde önlenemez.
Dava açmak ye kendini savunmak igin yarduma
gereksinimi olanlara, ilgili kurumlar araciluöu He etkili
bir adli yardim saOlanir.
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Gerekçe:
Maddeyle, Avmpa Insan Hakiari Soz1emesi'nin
adil/duzgun yargilanma hakkiyla ilgili 6. maddesi
arasinda baglanti kuru1mutur.
"flak arama hurriyeti ", "kanuni yargi yolu" ye
"Duru,ymalaren açik ye kararlarin gerekçeli olmas,"
baflikli yururlUkteki üç madde, ayni konuyu kapsama ozelligi göz OnUne alinarak birletiri1miflir.
Maddenin kenar bafligi, yeni diizenlemeyi yansitacak biçimde genileti1mitir.
y. iukteki 36. maddenin 1. fikrasina ek1enmi
olan A!HS'nin 6. maddesi iiginda "adil/duzgiin
yargilanma hakk," ile ilgili olarak, maddeye ekienen yeni fikralarla (4, 7, 8 ye 9) "adil yargelanma
hakk, "nm kullarnimasi usullerine açmklik getirilmitir.
Ikinci fikra ile bUtun yargilama yasalarinin adil
yargilanma ilkelerine uygun olmasi geregi vurgulanmmtmr. Ayrica, hukuk ye ceza davalarinda, dUzgun
yargilama hakkinin onemli bir ogesi olan taraflar ye
iddia ile savunma arasinda "silahiarin ecit1igi" ilkesinin i1er1ik kazanabilmesi için gerekli fiziki ye yasal Onlemlerin alinmasi yukumlUlUgu getirilmitir.
Beinci fikra olarak onerilen kurala gOre, kanu54
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na aykiri olarak dde edilmi bulgular delil olarak
kabul edi!emeyecektir. Ilk onerimizde de yer alan
bu kural, 2001 Anayasa degiik1igiyle de benimsenmiflir.
Altinci fikrada "anunla gosterilen" ibaresi, kanunkoyucuya bu konuda i!key!e bagdamayacak kesin bir takdir yetkisi verdigi ek!inde an!i1mamasi
için metinden çikanlmiflir.
YUrurliikteki 37. madde 3. fikradakorunmu; ancak, "kanuni hdkim" yerine daha geni bir güvence
saglayan "dogal hákim" terimi tercih edi1mitir. Bu
hakkm bir ek güvencesi olarak "dogal yargi yoluflu ortadan kaldirabilecek olaganustu adli merciler
kurulamayacagi "na i!ikin hUkme yer verilmiflir.
Dokuzuncu fikrada hUrriyeti baglayici cezalar
a!eyhine kanun yollarina bavurma hakkmm hiçbir
surette onlenemeyecegi belirtilmek suretiyle hak
arama ozgur!ugUne bir ek gilvence sag!anmitir.
GunUmuzdeki uygulama adli yardimi beklenen
o!çude saglayamamaktadir. Maddeye ek!enen 9. Ilkra ile gerek dava açma ye gerekse kendini savunma bakimindan yoksul ye muhtaç durumda olanlara
yetki!i kurumlar araciligi ile etki!i bir adli yardim
yapilmasi hususunda kanunkoyucuya görev yuk!en55
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mitir. Ayrica 26. maddenin 6. fikrasinda yakalananlara sorgu esnasinda avukat bulundurma hakki
taninmitir.

B. Ceza hukuku güvenceleri
Madde 18- Kimse, ilendiOi zaman yUrürlUkte bulunan kanunun suç saymadii bireylemden dolayi cezalandirilamaz; kimseye suçu ilediUi zaman kanunda
o suç için öngörUlen cezadan daha aUir bir ceza yenlemez.
Suç ye ceza zamanaimi He ceza hUkümlüIüUnUn
sonuçlani bakimindan da yukanidaki fikra uygulanir.
Suçlar, cezalar ye ceza yenine gecen gUvenlik onlemleni ancak kanunla belirtilir.
Kimse, hakktndaki hüküm kesinIemeden suçlu
sayilamaz.
Ceza sorumluluöu kisiseldir.
Genel zoralum cezasu verilemez.
Hiç kimse, yalnizca sözIemeden doUan bir yUkümlülüöü yenine getirmemesinden dolayu özgUnlüUnden yoksun birakulamaz.
Kamu yönetimi makamlari, kii özgünIüünün kusitlanmasu sonucunu doUuran bir yapturum uygulaya56
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maz. Turk Silâhlu Kuvvetlerinin Ic düzeni yönünden bu
hükme kanunla istisnalar getirilebilir.
Cezalar ye cezalarun çektirIlmesi, suçlunun yeniden topluma kazandirulmasi amacuna yönelik olmaludur.
Yakalanan, tutukianan ye hüküm giyen kiiIerin maddi
y e manevi varIti devietin güvencesi altindadir.
Yurtta, suç iclediöi gerekçesiyle yabanci bir UIkeye verilemez. Uluslararasu hukuktan kaynaklanan
yUkUmlülükler nedeniyle, hukuk devietinin gerektirdii gUvencelerin varhöi gozetilmek kouIuyIa istisnal
dUzenlemeler kanunla belirlenebilir.
Yabancilar, topluca sunur duçu edilemez ye siyasal
suçlardan dolayi bir baska ülkeye lade edilemez.

Gerekçe:
Madde ba1iginin ceza hukuku guvenceleri olarak degitirilmesi, madde içerigini kapsamasi bakimindan daha uygun bulunmuflur.
Suçta y e cezada kanunilik ilkesine ilikin ilk
iki fikrada herhangi bir degiiklik 6ng6rti1memitir.
Ayni eki1de "suç ye cezalaren cahsilii, genel zoralim yasagi ye Turk Si!dhli Kuvvet,'eri diyinda idarenin 6zgur1üü baglayici ceza vermesi yasai "na
i1ikin yururlUkteki 6., 7. ye 8. fikralar, 5.,6. ye 9•
fikralar olarak korunmutur.
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UçUncU fikraya açikhk saglamak amaciyla "suçlar" sozcUgu ek1enmitir.
Dorduncu fikrada "hQknien sabit olma" yerine
"kesin hukum" sozcugu kullamlarak illceye açiklik
kazandin1mitir.
Yedinci fikrada, Avrupa Insan Hakiari Soz1emesi'ne ek 4. Protokol'de belirtilen ye 2001 Anayasa degiik1igi He benimsenmi olan kural, gunce11etirilen onerimize ahnmitir.
Dokuzuncu fikra olarak ongOrulen yeni hUkme
gore, "('ezalar ye bunlarin infazi, suçlunun topluma
yen iden kazandirilmasina yonelik olmalidir." Boylece Ulkemizde eksikligi duyulan Onemli bir ilkeye anayasal dayanak saglanmaktadir. Ayni fikrada
gUncel bit sorun o1uturmasi bakimindan yakalanan,
tutukianan ye hUkum giyen kii1erin devietin ozel
korumasi altinda olmasi ilkesi vurgulanarak koruma
yukumlulugu daha da yogun1atin1mitir. Boylece
devietin gOrevi, 6zgur1UUnden yoksun kilinan kiiler açisindan da vurgu1anmi olmaktadir.
Onuncu fikra olarak Onerilen yeni fikra ise yUrUrlUkteki Anayasa'nin 11. fikrasinin dUzeIti1mi hiçimidir.
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On birinci fikradaki dUzenleme He bu kurala siyasal suçlar yonunden yabancilari da, kapsayacak
bir içerik kazandin1mitir. BOylece, yabancilarin
hakiari konusunda tanik olunan çagda gUvenceler,
Anayasaya yansiti1rnitir (I 982/m. 38).
C.!spat hakki
Madde 19- Kamu görev ye hizmetinde bulunanlara kari, bu görev ye hizmetin yerine getirilmesiyle
ilgili olarak yapulan suçlamalardan dolàyu açilan hakaret davalarunda sanik, suçlamanun doruIuunu ispat
hakkuna sahiptir. Bunun duundaki durumlarda ispat isteminin kabulü, ancak yapulan suçlamanin doöru olup
olmaduUunun anIauImasunda kamu yarari bulunmasuna
veya ikâyetçinin ispata razu olmasina baöludur.

Gerekçe:
Anayasa rnetni anlam bakirnindan aynen korunrnuflur (1982/rn. 39).
D.Temel hak ye özgUrlüklerin korunmasu
Madde 20- Herkes, Anayasa lie tanunmiS hak ye
özgürlüklerinin ihlâl edildiöi savuyla, yetkili makamlara bavurma hakkina sahiptir.
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Deviet, temel hak ye özgürlükleri ihlâl eden kamu
gorevlilerinin eylemlerini etkili biçimde soruturmak
ye ihIâl sonucu doöan maddi y e manevi zararu tazmin
etmekie yUkUmlUdür.
Kisinin, resmi görevlilerin haksiz iIem ye eylemlen sonucu uöradii zarar, tazminat hukukunun genel
prensiplerine gore, devletçe ödenir.
Gerekçe:
YUrurlUkteki 40. madde, hak ye ozgurluklerin
hepsinin korunmasiyla ilgili olmasi nedeniyle, ilk
fikrada yapilan bazi duzeitmelerle temel ye hak özguritikierin genel dUzeni bolumune aimmiflir. YurUrlUkteki 40. maddenin ikinci fikrasinda yer alan
devlet i1emlerinde kiinin bunlara kari hangi yasal
yollara ye thercilere bavuracagina ilikin yUkumliiluk, yönetimin saydamligi ilkesi He ilgili 132. maddede dUzen1enmitir. Ikinci fikrada ise deviete, temel
hak y e ozgurlukleri ihlâl eden kamu gorevlilerinin
eylemlerini etkili biçimde soruturmak yukumlulugu getirilmitir UçuncU tikrada 2001 Anayasa degiikliginde kabul edilen tazminatla ilgili illce aynen
benimsemnitir.
Bu maddeye anlamli bir içerik ye iflerlik kazandirmak ye yargmin yUkunti hafifletmek amaciyla
uzman ye ozerk bir birim olarak Kamu Denetçileri
60
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Kurulu (bir tur ombudsman) oluflurulmuflur. Kurulun o1uumu 139. maddede duzenlenmiflir (19821m.
40 ye 19/son).
IV. Yabancularun durumu
Madde 21- Temel hak ye özgUrlükler, yabancilar
için, uluslararasu hukuka uygun olarak kanunla sunurlanabilir.

Gerekçe:
Anayasa'daki duzenleme ye onun Onciisü olan
1961 Anayasasi'rnn 64. maddesi, uygulamada herhangi bir sorun yaratmadigi için aynen korunmuflur
(1982/m. 16).
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Ikinci Bölüm
Kii 6ZGURLUKLER1 VE SIYASAL HAKLAR
I. Bireyin özgUriUkleri
A. Ozgürlük ye gUvenlik
1.Yaçam hakki
Madde 22- Herkes, yaam hakkina sahiptir; kimse
kasden oldürUlemez. Olüm cezasi verilemez.
Meru savunma hall, yakalama ye tutukiama kararlarinin yerine getirilmesi, bir tutuklu veya hükümIünün kaçmasinin önlenmesi, bir ayaklanma veya
isyanin bastirilmasi, sikuyönetim veya olaöanüstü
hallerde yetkiii merciin verdiöi emirterin uygulanmasi
sirasunda silãh kulianulmasuna kanunun cevaz verdiOl
zoruniu durumlarda meydana gelen öidUrme fuilteri,
birinci fikra hükmU diundadur.
2. Insan varliöunun butunlüUu
Madde 23- insanun maddi ye manevi variuUu bir bütündür. Tibbi zorunluiuktar veya kanun lie öngörUlen
durumlar diunda, kimsenin bedenine dokunuiamaz;
kimse, ruzasi olmadan bilimsel ye tibbi deney konusu
yapiiamaz.
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insan doasunin insan onuruna aykiri biçimde
genetik yollarla deöitiriImesine, insan bedeninin ye
organlarunun ticari kazanç kaynai durumuna getirilmesine yönelik uygulamalar yasaktir.
Her kamu görevlisi, insan varluöunun bUtUnlUöUne
saygi göstermek ye onu korumakia yükümlüdür.
3. Ikence ye eziyet yasaQu
Madde 24- Kimseye ikence ye eziyet edilemez.
Kimse insan onuru He badaSmayan bir cezaya ye
davrania tabi tutulamaz.
22, 23. ye 24. maddelerin
Ortak Gerekçesi:
YUrUrlUkteki 17. madde metninde de meveut
olan yaama hakki, maddi ye manevi varligin bittunlugu ye ikence yasagi, korunan her bir degerin
önemi goz onunde tutularak ayri maddeler içinde
formule edilmitir.. Ancak üyesi oldugumuz Avrupa Konseyi'ne Uye Ulkelerin tilmunde kabul goren
uygulamaya paralel olarak Mum cezasimn kaldinimasi, yaam hakki He dogmdan ilgisi nedeniyle 22.
maddede ongorillmUflUr. Bu Onerimiz, 2004 Anayasa degiikligi He dikkate alinmi; yururlUkteki
Anayasa'nin 38. maddesinin 10. fikrasina "Olum
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cezasi ye genel müsadere cezasi verilemez" ek1inde iflenmitir. AIHS'nin "yacama hakki "ba1ikh 2.
maddesinin "hiç kimse kasden Oldurillemez" bilkmU (m. 22/I) He yUrUrlukteki Anayasa'nin istisnalari
maddeye aynen ek1enmitir (19 82/m. 17);
"Insan varhgsnin butun!uunun dokunulinaziti " korunan degerler goz OnUne alinarak "Insanen
maddi ye manevi var!tz" ogeleriyle somut1atiri1rnitir.
Buna bagli olarak 23. maddenin 2. fikrasinda insan bedeninin "genetik" yollarla degiflirilmesi ye jnsan bedeninin ticari kazanç metal haline getirilmesine
yonelik uygulamalar yasakianmiflir (I 982/m. 17).
4. Zorla çaIitirma yasau
Madde 25- Hiç kimse zorla çahturilamaz. Angarya
yasaktir.
Yöntem ye kouIIari kanunla dUzenlenmek Uzere
hükümlUlUk veya tutukiuluk süreleri içindeki çaIutirilmalar; olaöanüstU yönetim dönemlerinde yurttalardan istenecek hizmetler; ülke gereksinimlerinin
zorunlu kildiöi alanlarda öngörülen yurttaIik ödevi
nitetiUindeki beden ye fikir çahçmalari, zorla calistirma sayilmaz.
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Gerekçe:
YururlUkteki Anayasa metni sadeleflirilerek korunmutur (1982/rn. 18).

5. Kii özgUrIUü ye güvenIii
Madde 26- Herkes kiçi özgürIüUne ye gUvenIiine sahiptir.
$ekil ye kouIIari kanunda gösterilen:
Mahkemelerce veriImi hürriyeti kusitlayicu cezalarun ye güvenlik önlemlerinin yerine getirilmesi; bir
mahkeme kararunun veya kanunda öngörülen bir yukUmlUlUöUn gerei olarak ilgilinin yakalanmasi veya
tutukianmasi; bir küçüUn gözetim altinda islahu veya
yetkili merci önüne çikanlmasu igin verilen bir kararin
yerine getirilmesi; toplum için tehlike oluçturan bir
akul hastasu, uyuturucu madde veya alkol baUimlisi,
bir serseri veya hastaluk yayabilecek bir kiinin bir
mUessesede tedavi, eöitim veya uslahu için kanunda
belirtilen esaslara uygun olarak alunan tedbirin yerine
getirilmesi; usulüne aykuru çekilde Ulkeye girmek isteyen veya giren veya hakkunda sunurduu etme yahut
geri verme karari verilen bir kiinin yakalanmasi veya
tutukianmasi halleri diunda kimse özgürIüünden
yoksun birakulamaz.
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Killer, ancak suçüstü veya gecikmede sakinca
bulunan durumlarda ye kouiIari kanunda gösteriien
yakalama eylemi He veya suçiuluu hakkinda yeterli
beiirtiierin bulunmasu veya saniun kaçmasi, kanitlari
yok etmesi veya deöitirmesi olasuiikiarunda, kouliarr
yine kanunda beiirienen tutukiama iiemi He özgüriUkierinden yoksun kiiunabiiir.
Tutukiama, hâkim karariyla oiur. Tutukiuiuöun
sUrmesine karar verilmesi de ayni kouiiara baöiidir.
Tutukiuiuk süresi, makui öiçüieri amamak üzere kanunia dUzenienir.
Yakaianan veya tutuian kii, tutuima yerine en yakunmahkemeye gönderiimesi lqin gerektl sure hariç
en geç kirk sekiz saat ye topiu oiarak iIenen suçiarda
en çok dört gun içmnde hâkim önüne çukarihr. Kimse,
bu süreier geçtikten sonra hâkim karan oimaksizin
özgUriUöunden yoksun birak,iamaz. Bu sUreier otaöanUstU hai, sukiyönetim ye sava haliermnde kanunia
uzatiiabiiir.
Yakaianan kii, ifadesmnmn atinmasinda ye hâkim
tarafundan sorgusunun yapiimasunda, yaninda avukaturn da hazir bulundurma hakkuna sahiptir. Kanun, bu
hakkin etkili bir biçimde kuiianuimasinu dUzenieç.
Yakaianan veya tutukianan kiinin durumu kendi
beiirIeyecei yakuniaruna derhai bildirilir.
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Gerekçe:
Onerimizdeki surelerle ilgili hususlar 2001 Anayasa degiiklik1erinde dikkate alinmitir. yUrUrlukteki Anayasa'nin buna ek olarak getirdigi duzenlemeler tarafirnizdan da benimsenerek gerekli dUzeltmeler yapilmiflir. Olaganustu yonetirn usullerinde
ye toplu suçlarda 2001 tarihli oneride 6ng6ru1mU
olan bir haftahk Ust sUreden vazgeçilrnesinin nedeni,
AtHM'nin içtihadi çerçevesinde gerekli turn kanuni gUvencelerin saglanmasi durumunda bu sUrenin
artlarin gerektirdigi olçude artinlabilecegi hususunun kabul edi1mi olmasidir (I 982/m. 19).
Son fikrada, yakalanan veya tutukianan kiinin
durumunun bildirilecegi yakinlanni kendisinin belirleyecegi gerektigi vurgulanmitir.
B. Düünce, anlatim, inanç ye din özgUrIUU
1. Düünce özgUrIUü
Madde 27- Herkes, dUUnce ye kanaat özgürIüüne sahiptir.
Kimse, hangi nedenle ye amaçla olursa olsun dUünce ye kanaatlerini açuklamaya zorlanamaz, dUUnce ye kanaatleri nedeniyle kinanamaz, ayirima baUti
tutulamaz ye suçlanamaz.
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2. Anlatim özgürlUü
Madde 28- Herkes, düünce ye kanaatlerini soz,
yazi, resim veya baka yollarla tek baina veya toplu
olarak açiklama ye yayma hakkina sahiptir. Bu özgürlükler, hukuken geçerli tUrn araç ye yollardan yararlanarak bilgilere uIama hakkini, resmi makamlarun
mUdahalesi olmaksizun haber alma, dUsunceleri orenme ye yayma serbestliQini de kapsar.
Bu fukra hükmU radyo, televizyon, sinema veya
benzeri yollarla yayin yapan içletmelerin izin sistemine baUlanmasina engel deildir.
Sava propagandasu yasaktir. Ulusal, urkçu veya
dinsel temelli aynmcihu, dücmanluöu ye iddeti tahrik
eden dUUncelerin açuklanmasu yasakianabilir.
Anlatum ozgUrlUöUnUn kullanulmasi, kiilere görev
ye sorumluluk yükler.
Demokratik toplumun gerektirdii hallerde bu özgürlüklerin kullanilmasi, ulusal gUvenliin, kamu diizeninin, bakalarunun öhret veya haklarunin korunmasu, yargunin otoritesinin ye tarafsuzluUunun korunmasi
amacuyla, kanunla öngörülen bazi sunurlamalara veya
ceza yapturumuna baölanabilir.
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27 ye 28. maddelere iIikin
Ortak Gerekçe:
Onceki onerimizde birletiri1mi olan dUflince
y e anlatim ozgUrlugu ayri maddeler olarak dUzenlenmitir. Bunun nedeni dUUnce ye kanaat OzgUrlugunun dokunulmaz çekirdek niteligini taimasi ye
bu niteligi ile sinirlanmasinin mumkUn olmamasidir. "Di4unce ye kanaatleri açzklamaya zorlama,
di4unce ye kanaatleri nedeniyle kinama, ayzrzma
bagli tutma ye suçlama yasaz" da bu sinirsizligi,
insan hakiarinin seP cekirdegi y e dokunulmaz alam
olarak somutla$iran bir duzenlemedir (m. 27).
Anlatim ozgUrlugu ise uluslararasi insan hakiari belgelerinde de goruldUgu iizere sinirlanabilir bir
ozgUrltilc olarak ayri bir maddede (m.28) dUzenlenmitir.
Bu maddenin ilk ftkrasinda anlatim ozgurlUgUnUn kullamm usul y e yollari, tuketiei olmayan biçimde belirtildikten sonra, bilgi edinme hakki da anlatm ozgUrlUgUnUn bir on koulu olarak gUvenceye
ekienmiflir. Kamusal bilgileri edimne hakki ise, 40.
maddede ozel bir hak olarak ayrica dUzenlenmiflir.
Ayrica, haber alma ye yayma serbestliginin de Ongorulmesiyle bilgilenme hakki tamamlanmi; boylece duflince ozgurlUgUnUn bilgiye u1ama, kanaat
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oluflurma ye yayma ogeleri birlikte gUvenceye baglanmiflir.
Maddenin ikinci fikrasi radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla yayin yapan i1etme1erin
izin sistemine baglanmasi olanagim açik tutmaktadir.
Bir1emi Milletler Medeni ye Siyasal Hakiara
1Iikin Uluslararasi Soz1emesi'nin 20. maddesinde
OngorUlen yasaklayici hUkumlerin UçUncU fikraya
ekienmesi uygun gorulmUflur.
Maddenin dordUncu fikrasinda, Avrupa Insan
Hakiari S6z1emesi'nden esinlenerek anlatim Ozgurlugunun kii1ere görev ye beinci fikrada sorumluluk yukledigi belirtilmekte ye ayni s6z1emedeki
sinirlama nedenlerine kismen yer verilmektedir.
Onerimizin 14. maddesinde sinirlama neden ye
olçUtlerinin yorumlanmasinda "Tfirkiyenin taraf
olduu insan hakiarina il4kin uluslararasi soz fr y
-melrkuanog/ rlidözonue
tutulur" kurali yer aldigmdan bu neden ye OlçUtlerin
yorumlanmasinda A!HM'nin kararlanyla paralellik
kurulmasi ko1ay1ami olacaktir.
2001 yihndan once Anayasa'nin 26. maddenin 3.
fikrasinda yer alan dii yasagi, ilk Onerimizde 6zg0r70
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lUkçU ye demokratik Anayasa'ya yabanci gorulerek
çikari1miti. Bu onerimiz 2001 Anayasa degiik1igi
He benimsenmitir (1982 m. 25, 26).
2. Vicdan ye din ozgurluöü
Madde 29- Herkes, vicdan, inanç, din ye kanaat
ozgurlUöUne sahiptir. Bu hak, din veya inanç deöitirme özgUrIüUnU de içerir.
Kamu düzenine Ye genet ahlâka aykuru olmayan
ibadetler, dm1 ayin Ye törenler serbesttir.
Kimse ibadete, dm1 ayin Ye törenlere katulmaya,
inanç, din ye kanaatini açuklamaya zorlanamaz. Resmi
belgelerde kiiIerin din ye mezhebini gösteren bir kayit veya iaret kullanilamaz. Kimse, dini inanç, felsefi
düünce Ye kanaatlerinden dolayi kinanamaz.
Din eöitim Ye öOretimi deYtetin gözetim Ye denetimi altunda yapilur. Din eOitim Ye öOretimi, kiiIerin
kendi isteöine Ye kUçUklerin de kanuni temsilcilerinin
yazulu isteöine baöludur.
Kimse, deYletin sosyal, ekonomik, siyasal veya
hukuki temel düzenini kusmen de olsa din kurallaruna
dayandirma, siyasal Ye kiçisel çukar veya nüfuz saölama amacuyla her ne surette olursa otsun dini veya din
duygularinu yahut dince kutsal sayulan eyIeri istismar
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edemez ye kötüye kullanamaz. Bu yasain ihIãIi hahnde uygulanacak yaptirimlar kanunla düzenlenir.

Gerekçe:
Birinci fikra aynen korum1rn, ancak bu fikranm AIHS'nin ilgili htikmu (m. 9/1) dogrultusunda
din ye inanç degitirme ozgurlugunU de kapsayaeagi
konusuna açiklmk getiri1mitir.
Ikinci fikrada din ye ibadet ozgurlUgunUn sinirlari olarak Anayasa'nin 14. maddesini esas alan
yUrurlUkteki metin yerine, 1961 Anayasasi'ndaki
formul tercih ediImitir. çunku 14. madde tUrn temel hak ye ozgilrluklerin koruma alanlarirnn genel
çerçevesi ye anayasal siniridir. Bu sinirmn her hak ye
ozgUr!Ukte ayri ayri tekrarlanmasi, Anayasa teknigine uygun dumez.
UçUncu fikra insan haklarmnmn seP çekirdei olarak aynen korurnnutur. Resmi belgelerde dini kayitlar gunlilk yaamimmzi dogrudan etkilemektedir.
Eklenen hukumle Anayasa Mahkemesi'nin 1979 ye
1985 tarihli Nuffis Kanunu'na ilikin kararlanyla
yaratilrni olan din ye vicdan 6zg0r10Une i1ikin kisitlamalann giderilmesinin önü açmlmi olacaktir.
DordUncU fikrada din egitim ye ogretirninin devletin gozetim ye denetimi altinda yapilacagi belirtil72
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dikten sonra din egitirn ye Ogretimi kii1erin kendi
istegi ye kUçUklerin ise kanuni temsilcilerinin yazili
istegine bagli kilinarak 1961 Anayasast hukrnu benirnsenrnitir.
Laiklik ilkesi tanimmin Onemli unsurlarini iceren beinci fikra aynen korunmu, ancak burada yer
alan istismar ye kotuye kullanma yasagina i1ikin
önlem ye yaptirimlari duzenlemek Uzere kanunkoyucuya anayasal bir görev veri1rnitir (1982/rn. 24).
C. Ozel yaam alani
1. Ozel yaamin gizIiIii
Madde 30- Herkes, özel yaçamina Ye aile yaamtna saygi gösterilmesini isteme hakkina sahiptir. Ozel
yaamun Ye aile yaçaminin gizliIiine dokunulamaz.
Kamu düzeninin, ulusal güYenhiin, genel sa Uli
ye özgürlük--giflYenahâk,bflruina
lerinin korunmasi veya suç iIenmesinin önlenmesi
amaciyla; kanunla belirlenmiç hallerde, usulUne gore
Yerilmiç hâkim kararu olmadukça veya gecikmesinde
sakinca görülen durumlarda kanunla yetkili kilinan
merciin yazth emri bulunmadikça, kimsenin üstU, özel
kãöutlaru Ye eyasi aranamaz; bunlara el konamaz.
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Kanunun yetkili kuIdii merciin yazih emriyle bir
kimsenin özel eyasuna veya kâöitlaruna el konulmasi
durumunda, yetkili merciin karari yirmi dört saat içinde görevli yargicin onayina sunulur. Hãkim kararini,
el koymadan itibaren kirk sekiz saat içinde açiklar,
aksi halde, el konulan eyIer derhal geri verilir.
Gerekçe:
Ozel yaamin gizliligi, ilke olarak dokunulmaz
nitelikte bir haktir. Ancak, kamu duzeni ye ulusal
gUvenlik gibi belli nedenlerle bu hakkin dokunulmaz niteligi sinirlanabilmekte ye kiinin ozel yaamina dokunulabilmektedir Bu mudahalenin ancak
hâkim karan ile yapilabilmesi ilke olmakla birlikte
gecikmesinde sakinca gorulen durumlarda kanunla
yetkili kilrnmi merciin yazili emrinin yeterli bulunmast pratik nedenlerle kabul edi1mitir.
Yetkili merci gecikmede sakinca gorUlen durumlarda bir kimsenin Ozel kagitlari ye eya1arina
el koyabilecek ye durumu yirmi dOrt saat içinde hakimin bilgisine sunacaktir. Hâkim de kirk sekiz saat
içinde bu konuda karar vermek durumundadir; aksi
halde el konulan ey1er derhal sahibine geri verilecektir.
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2. Konut dokunulmazliöi
Madde 31- Kimsenin konutuna dokunulamaz. Kanunun açikça gösterdii durumlarda, usulUne uygun
olarak verilmi hâkim karari olmadikça; kamu düzeni
veya suç ilenmesinin önlenmesi veya ulusal güvenuk yönUnden gecikmesinde sakinca bulunan durumlarda da kanunla yetkili kulinan merciin yazili emri
bulunmadukça, kimsenin konutuna girilemez, arama
yapulamaz ye buradaki eyaya el konulamaz.
Kanunun yetkili kulduUu merciin emriyle konuttaki eyaIara el konulmasi durumunda, yetkili merciin
karari en geç yirmi dört saat içinde görevli hâkimin
onayina sunulur. El koymadan baIayarak en geç kirk
sekiz saat içinde hâkim kararinin alunmasu gerekir. Bu
saölanamazsa el konulan eyler derhal geri verilir.
Gcrekçe:

Konutun dokunulmazhgi temel ilicedir. Ancak,
kamu dUzeni, suç ilenmesinin onlenmesi ye ulusal
guvenlik gibi belli nedenlerle bu hakkin dokunulmaz
niteligi sinirlanabilmektedir. Bu mudahalenin ancak
hâkim karan ile yapilabilniesi ilke olmakia birlikte
gecikmesinde sakrnca gorulen durumlarda kanunla
yetkili ki1rnmi rnerciin yazih emrinin yeterli bulunmasi pratik nedenlerle kabul edi1mitir.
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Yetkili merciin emriyle gecikmede sakinca gOrUlen durumlarda bir kimsenin konutuna girilebilecektir. Ancak durumun yirmi dort saat içinde hAkimin bilgisine sunulmasi gerekir. Hakim de kirk sekiz
saat içinde bu konuda karar vermek durumundadir,
aksi halde el konulan eyIer derhal sahibine geri yerilecektir.
3. HaberIeme ozgUrlUUü
Madde 32- Herkes haberleme ozgUrlUöUne ye
dokunulmazliöina sahiptir.
Haberlemenin ye gönderilerin gizIilii asildir.
Kanunun kamu dUzeni veya ulusal gUvenlik yönünden gecikmesinde sakinca gördUü durumlarda
ye hâkim karari olmadukça veya kanunla yetkili kulinan
merciin yazilu emri bulunmadukça, haberIeme engelIenemez, gizIiIiine dokunulamaz.
Kanunun gösterdii durumlarda, hakim tarafindan
veriImi bir karar olmadikça haberlemenin; kamu
düzeni veya ulusal güvenlik yonünden gecikmesinde
sakunca bulunan durumlarda da kanunla yetkili kulunan merciin yazuli emri bulunmadikça, gönderimenin
gizliIiine dokunulamaz.
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Kanunun yetkili kildiUi merciin emriyle gönderilere el konulmasi durumunda, en geç kirk sekiz saat
içinde hâkim kararinin alinmasi gerekir. Bu saölanamazsa el konulan §eyler geri verilir.

Gerekçe:
Haber1emeden an1ai1masi gereken §ey, mektup, telefon, teigraf, faks, bilgisayar gibi araçlar yardimi ile gercek1etirilen her tUrIU haber i1etiimidir.
Gonderi (muraselat) ise, gondericinin postaya
verdigi paketlerin alicisina iletilmesini ifade etmektedir. Bu anlamda gonderime ozgurlugu, 1961 ye
1982 Anayasalarinda ihmal edi1mitir. Onerilen metinde, haberleme ozgUrlugu He ilgili hukumlet ilke
olarak korunurken, gOnderime ozgUrlugU de gUvence kapsamina alinmitir. Ancak haberlemenin gizliligine dokunulabilmesi için hâkim karari gerekirken, gOnderime ozgurlUgii 1cm, kamu duzeni veya
ulusal gUvenlik bakimindan gecikmesinde sakinca
bulunan hallerde, kanunun gosterdigi yetkili merciin emri ile yetinilmesi zorunludur. cunkupostaya
verilen paketler içerikleri bakimindan kamu duzenini tehdit edecek nitelikte olabilir. Bu tehlikeden
korunmak için paketlerin içeriginin en hizli biçimde
denetlenmesi gerekebilir (1982 m. 22).
Fil
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4. Kiçisel.bilgi ye verilerin korunmasi
Madcle 33- Herkes kendi yaamina ye varluöuna
iliflin özel bilgi ye verilerin gizil tutulmasunu ye korunmasunu isteme hakkina sahiptir. Bu bilgiler, ancak
kiinin iznine veya kanunda öngörülen hukukun geçerli sayacau bafla bir nedene dayalu olarak kullanulabilir.
Herkes, kendisi hakkunda toplanmi olan veya biliim kayutlarunda yer alan bilgilere erime, bunlarda
dUzeltme yapturma ye bu bilgilerin amaçlan doörultusunda kullanulip kullanulmaduUini bilme hakkuna sahiptir.
Bu kurallarun uygulanmasu, kanunla kurulrnu baimsuz bir niakam tarafundan saölanur ye denetlenir.
Gerekçe:
Flerkesin kendi yaamina ait duyarli bilgi ye
verilerin gizli tutulmasini ye korunmasmi isteme
hakkinin gUvence altina alinmasi, cagda i1etiim
araçlarindaki geIimenin dogurduu bit gereksinim
olarak duflinUImUtUr. Bi1iim sektorunde ortaya cikan karmaik sorunlari dUzenlemek ye insan hakian
ihlâllerinin Online geçmek amaciyla u.zman ye ozerk
bit birimin oluturuImasi ongorUlmektedir.
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5. DoIaim özgürIUü
Madde 34. Herkes, dolaim özgürIUUne sahiptir.
DoIaim özgUrIüü, suç soruturmasi veya kovuturmasu nedeniyle veya suç iIenmesini veya satgin hastalikiari önleme amaçlariyla sinurlanabilir.
Yurttaun yurt duuna çikma özgUrIüü, yurttaIuk
ödevleri nedeniyle kanunla yetkili kuIinmt merciin
veya ceza kovuturmasu nedeniyle hâkim karariyla
sinurlanabilir.
Yurtta, sinir duçu edilemez ye yurda girme hakkundan yoksun burakilamaz.
Gerekçe:

"Scyahat" yerine "dolayzm" sozeUgUnun yeglenmesi, bu sonuncunun seyahat amaçh olmayan
her turlu hareketi, gidip-gelmeyi ye yer degiflirmeyi
ifade etmesi balumindan daha kapsamh bir içerige
sahip olmasindandir.
Degiik1ik olarak sinirlama nedenlerine "salgin
hastalikiari onleine" amaci ek1enmi, ayrica ceza
soruflurmasi veya kovuflurmasi nedeniyle konabilecek yurt dima çiki sinirlamalarinin ancak hâkim
karari He milmkiln olabilecegi belirtilmiflir (1982/
m. 23).
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6. YerIeme özgUrIUU
Madde 35- Herkes, dilediUi yerde oturma ye yerIeçme hakkina sahiptir.
YerIeme özgürIüU, suç iIenmesini önleme,
sosyal ye ekonomik geIimeyi saölama, saUlikil ye
dUzenli kentIemeyi gerçekIetirme, kamu maltarini
koruma veya salgin hastalikiaru önleme amaçlariyla
kanunla sunirlanabilir.
Gerekçe:
Geleneksel olarak "scyahat" (do1aim) özgUriugu ile birlikte dUflinulen yer1eme ozgurlUgunUn
ayri bir madde halinde duzenlenmesi uygun gorUlmUflUr.
Bu ozgUrlugun Ozellikierinin gerektirdigi sinirlama nedenleri madde metninde be1irti1mitir.

II. Toplu özgUrlUkler
A. Toplanti ye gösteri özgürIüü
Madde 36 - Herkes, öncèden izin almadan, shahsuz ye satdurusuz toplanti, yUrUyü ye gösteri özgürlüUUne sahiptir.
Bu özgUrlUk kamu düzeninin korunmasu amaciyla
sinirlanabilir.
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Kanun, kent dUzeninin bozulmasini önlemek amacuyla toplanti, gösteri ye yürüyüçlerin yapulacaQi yerlen ye yollart belirleme yetkisini kamu yönetimi makamlanna tanuyabilir.
Ancak bu sununlamalar, toplanti ye gösteri özgürIUUUnUn etkisizIetirilmesi sonucunu doöuracak biçimde uygulanamaz.

Gerekçe:
Orgiltlu olmayan toplu gosteriler ye grup1ama
ozgUrliigu olarak toplanti, gOsteri ye yürUyU ozgUrlUkieri 1961 Anayasasi'nrn an1ayiina gore duzen1emni ye bu OzgUrlUgUn sinirlanma nedeni"kainu
duzeni" olarak be1ir1enmitir. "Gosteri yuruy4yu"
yerine daha kapsayici olmasi bakimindan "toplanti ye gösteri 6zgur1uu" denilerek gosterinin belli
bir kamusal alanda sadece bir toplanti cercevesinde yapilabilecegi gibi hareketli olarak yani yuruyU
yapilarak da kullanilmasi gilvenceye bag1anmitir.
Aynca, kanunun kent yaaminin gerektirdigi kamu
dUzenine uygun bir somutIatirma yaparak toplanti
yeri ye yflrflyii5 gtizergahini belirleme konusunda
idari mercilere yetki verilebilecegi, ancak bu yetkinin toplanti ye gOsteri ozgurlugunun etkisiz1etirme
sonucunu doguracak biçimde kuilanilaniayacagi be-
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lirtilerek bu konuda yargisal denetime bir olçUt sag1anrnitir.

B. Dernek özgUrtUü
Madde 37- Herkes önceden izin almaksizun dernek
kurma, derneUe bye olma ye Uyelikten çikma özgUrlUöüne sahiptir.
Hiç kimse bir derneOe bye olmaya veya dernekte
bye kalmaya zorlanamaz.
Dernek kurabilmek için kanunun gösterdii bilgi.
ye belgelerin, kanunun belirlediöi mercie verilmesi
yeterlidir.
Dernek özgürlüöü, kamu düzeninin, genel ahlãkin
korunmasu ye suç iIenmesinin önlenmesi amaciyla
sinirlanabilir. Ancak bu sunirlamalar, dernek özgUrlüunun etkisizletiriImesi sonucunu douracak biçimde kullanilamaz.
Dernekier, kanunun gosterdii durumlarda hâkim
karariyla geçici olarak çaIumaktan alikonabilir veya
kapatulabilir.
Birinci fikra hUkmU, TUrk Silâhli Kuvvetleri ye
kolluk kuwetleri mensuplarunun meslekierinin gerekli
kulduöu ölçüde bu özgUrlUkten yararlanmalarunun sunirlanmasuna engel deUildir.
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Bu maddenin hükümleri niteliöine uygun dUtUöü
ölçUde vakuflar için de uygulanur.

Gerekçe:
Bu maddenin 1995 ye 2001 Anayasa degiiklikierinden sonraki methi genellikie korunmu, ancak anlatimda sade1etirmeye gidi1mitir. Derriegin
kurulmasi için ilgili makamlara yapilan bildirimin
i1evi, sadece haber verme araci olmaktan ibarettir.
Sinirlama nedenleri, "kamu duzeninin veya genel
ahlákin korunmasi ye suç ic1enmesinin onlenmesi"
olarak be1ir1emni olup; caydinci ye ozgurliigu etkisiz1etirici duzenleme yapilamamasi, yargisal denetimde de kullanilabilecek bir gUvence Olcutu olarak
be1ir1enmitir. Dernekieri hãkim karan diinda kapatma veya faaliyetten alikoymaya i1ikin hukumler
ayik1anmi, Turk Silâhh Kuvvetleri ye kolluk kuvvetleri He ilgili sinirlayici hukumise korunmuflur.
C. Yurtta giriimIeri
Madde 38- Toplumsal sorunlarun çözUmüne katkida bulunmak amacuyla oIuturuIan banççul yurtta
giriimIerinin toplu özgürlüklere taninan Anayasal
hakiari kullanmalari Ye guYencelerinden yararlanmaIan kanunla dUzenlenir.
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Gerekçe:
OrgUtlU toplu Ozgilrltikler olarak dernekler ye
vakiflar, belli kurumsal ozelliklerin gerekli kildigi yUkumlUlUkleri yerine getirmek zorundadirlar.
Oysa toplumsal soninlara duyarli yurtta1ar; platform, hareket giriim gibi degiik adlar altinda; çevre korumasindan egitim-Ogretim hizmetlerine degin
çok çeit1i alanlarda birlikte etkinlikte bulunmaktadirlar. Sorumlu yurttalik bilinci ile giriileeek ye
gerçekleflirilecek bu etkinlikler, örgiitsiiz bireyler
toplulugu eklinde olabilecegi gibi, demek, vakifve
sendikalarin ortak davranmasi biçiminde de ortaya
konabilir. Bu çerçevede demokratik yurtta giriimlerinin ozendirilmesi ye guveneelenmesi, sivil toplumun ilerlemesine ye demokratik siyasal rejimin
gelimesine katkida bulunabilecektir.
Bu baglamda, belirtilmesi gereken bir olgu da
udur: A!HM'ye bavuru için tUze1kii1ik sahibi
olma kou1u aranmamakta; bu hak yurtta giriimi
turunden kii gruplanna da tanrnrnaktadir.
III. Siyasal hakiar ye ödevler
A. YurttaIik
Madde 39- Turk ulusu, Türkiye Cumhuriyeti yurttaIarrndan oIuur.
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Yurtta bir babanun veya ananin çocuu TUrkiye
Cumhuriyeti yurttaidir.
YurttaIuk, kanunun gosterdiöi kouIIarIa kazantlur
ye ancak kanunda belirtilen durumlarda yitirilir.
Yurtta, ancak vatana baUlulukia badamayan bir
eylemde bulunmasu nedeniyle yurttaIuktan yoksun
burakilabilir; kiinin yurtsuz kalmasu sonucunu verecek hallerde bu iIem uygulanamaz.
Yurttaçluktan yoksun burakma lie ilgili karar, iIem
ye uygulamalara karu yargi yolu kapatulamaz.
Gerekçe:
Devietin uyruklarinin (yurtta1arinin) toplami,
her yerde devietin temel kurucu ogelerinden birini
o1uturmuflur. Bu nedenle, devietle kii1er arasindaki uyrukluk (yurttaflik) baginrn tanimlanmasi ye
dUzenlenmesiyle ilgili temel kurallarin Anayasa'da
belirlenmesi gerekir. 1924 Anayasasi 'ndan bu yana,
ilgili bUtün duzenlemelerde yurtta1ik; irk, dii, din
gibi Ozellikierden bagimsiz olarak deviet ile birey
arasindaki hukuki bir bag olarak betimIenmitir.
Maddenin birinci fikrasinda Turk ulusu, Mustafa Kemal AtatUrk'un 1934 tarihli "Medeni Bilgiler"
kitabinda verdigi tanimia; koken, din, dii gibi farklihklar dikkate airnmaksizin yurtta1arin tumU olarak
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ifade edi!mitir. Ulusun turn yurtta!ar için ortak ye
bir1etirici bit kavrarn olarak bu eki1de belirtilmesi,
gagda5 anayasal ilkelere ye günurnUz dernokrasi ye
insan hakiari an1ayiina uygun bit yak!airndir. Anayasa Mahkernesi de içtihatlarinda, Turk hukukundaki yurttahk kavrarnini, yukarida belirtilen esaslar
çerçevesinde, di1ayici degi!, birleflirici ye butunleflirici nite!igiy!e tanirn!amitir. Turkiye Curnhuriyeti yuruahgi irka veya etnik kokene dayanan
degi!, her kokenden gelen insanlann ortak kimligi
anlarnina gelmektedir (I 982/m. 66).
Vatana baglilikia bagdamayan eylem!erin yaptinmi olarak, "yoksun birakma" korunmutur. Ancak, kiinin yurtsuz (vatansiz) kairnasi, uluslararasi
hukuk açisindan sakincali bir durum sayilrnaktadir.
Bu nedenle, yoksun birakmanrn, yurtsuz!uga yol
acacagi durumlarda, bu i1emin uygulanmamasi gerektigi duunU!muflur.
Son fikrada "Yurttaylzktanyoksun bsrakma " vatanda!ik hukukurnuzdaki, çikarrna ye kaybettirme
gibi deyimlerin genel kari!igi o!arak ku1Ianilrnitir.
Turk yUnetsel yargisi, yurtta1ilctan yoksun birakilrna ha!!erinde denetim yaprna yetkisini Oteden ben
ku11anmi ye ornek içtihat!ar o1uturmuflur.
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B. Bilgi edinme, katilim ye siyasal örgütlenme
hakiari
1.Bilgi edinme hakki
Madde 40- Her yurtta, devietin ye diöer kamu tuzel kiiIerinin iIem ye eylemleri hakkinda bilgi edinme hakkina sahiptir.
Bu hakiarin kullanilmasi kanunla dUzenlenir.
Gerekçe:
Bilgi edinme hakki, bilinçli yurtta olmanrn ye
katihmin temelidir. Kamusal alanda bilgilenme hakki, idari yapi bakimindan "yönetimin saydamlegi "ni
gerektirmekte y e 132. maddede dUzenIenmi bulunan bu illce ile somut1amaktadir.

2.Katilum hakki
Madde 41- Yurttalar, kamusal yaama ye Ulkenin
yönetimine doörudan veya temsilcileri araculuuyIa katilma hakkina sahiptir.
YurttaIarun ulusal ye yerel yönetim dUzeyinde UIkenin yönetimine doörudan katulmalaruni saIayacak
halkoylamasu ye halk giriimi yöntemlerine, bunlarun
iIeyi ye esaslarina, imzalarin toplanmasi, sayilmasi
ye denetimine iliSkin kurallar kanunla dUzenlenir.
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Halkoylamasu; bir Anayasa deiikliinin veya
yasal bir dUzenlemenin kabul edilerek yUrUrIUe girmesi veya usulUne gore yUrUrlUe girmi bir yasanin,
kusmen veya tamamen yürürlükten kaldurilmasi 1cm;
yurttalarun karar vermesi yöntemidir. IJiusal düzeyde,
en az 500.000 seçmen veya en son milletvekili genel
seçimlerinde geçerli oylarun en az yUzde beçini alan
siyasi partiler tek balanna veya oylari birlikte hesaplanduUinda aldukian oy oranu yüzde onu geçen siyasal
partiler ortak olarak; halkoylamasuna gidilmesini isteyebilir. Toplam seçmen sayusunin en az yarusunun katuluminun saölanmasu ye ayrica kullanulan geçerli oylann
yansundan bir faziasunin evet oyu olmasi durumunda,
bir yasanun kabulü veya bir yasanun kusmen veya tamamen yürürlükten kaldurulmasu geçerli olur. Anayasa
deöiikliinmn kabulü için ise, toplam seçmen sayusunun yarisundan fazlasunin evet oyu vermesi gereklidir.
Halk giriimi, belli bir konuda yasal bir düzenlemenin yapulmasu amaciyla, en az 500.000 seçmenin,
imza toplamak suretiyle bunu talep etmesi Uzerine,
halkoylamasuna gidilmesi usulüdUr. Halkoylamasuna
katulan seçmenlerin yarusundan faziasunun evet oyu
vermesi durumunda, Türkiye BüyUk Millet Meclisi en
geç alb ay içinde sOzkonusu dUzenlemeyi yapmakla
yükUmlUdür.
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Yüksek Seçim Kurulu, halk oylamasi veya halk
giriimi isteminin usulüne uygun olarak yapilmasi durumunda, oylama tarihini belirler.
Kanun, katihm hakkinin kullanilmasini dUzenlerken, demokratik katulim, çouIcuIuk ye eitIik ilkeleriyle, konunun tekliöi ilkesi ye halkin bilgilenme hakkim gözetir. Cumhuriyetin temel ilkeleri, uluslararasu
hukuktan kaynakianan yUkUmlUlükler He temel hak
ye özgUrlüklere iliflin dUzenlemeler, genel ye özei af
kanunlaru, vergi ye benzeri mall yükümiUiükler He askerlik hizmetinin sure ye esaslari halkoylamalaruna ye
halk giriimine konu edilemez.
Anayasa Mahkemesine iptal davasi açma hakkina
sahip olanlar YUksek Seçim Kurulunun belirlediöi halk
oyiamasu tarihinden baIayarak on beç gun içinde, yapilacak halk oylamasinin yukaridaki fukrada belirtilen
yasakiara aykiruIiu nedenlyle iptali igin Anayasa Mahkemesmne bavurabiIir. Anayasa Mahkemesmnin karan
açiklanmadan halk oylamasu yapulamaz.
Gerekçe:
Yurttaflarin kamusal yaama ye (111cc yonetimine katilimmin yontem ye aama1ari, cagda toplumlarda giderek çeit1cmnekte ye ge1imcktcdir. Ilk
aama olarak bilgilemne, bilinçli yurtta olmanrn
ye katilimm temelidir. Yerel, bolgesel vcya ulusal
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olçekte kamu makamlari açisrndan tophimsal ye yönetsel sorunlar konusunda bireyleri bilgilendirmek,
onlarin gorUlerini almak ye onlara danimak suretiyle katihmci ye etkili bit yonetsel ye siyasal yapi
geIitiri1ebilir. Dolayh katilim yolu olarak temsilciled seçme yaninda, yari-dogrudan demokrasi mekanizmalanni açik tutmak, yöneten ye yonetilenleri
birbirine yak1atiraeagi gibi siyasal rejimi de belli
donemlerde yapilan seçimlerle sinirli bit demokrasi
olmaktan çikanr. Nitekim gUnUmUzde, dernokratik
Ulkelerin çogu, Ozellikie 1990'li yillann ba1anndan
itibaren, sosyalist rejimlerin yikilmasi ile ortaya cikan yeni demokrasiler, anayasalarina, "yari dotru
yerletirmekte ye belirli-danemokrsiçl"
donemlerde bu "hukuksal araçlarz" kullanmaktadirlar. Bu amaçla Anayasa'ya yasalarin ye Anayasa
degiikIiklerin kabulU veya bir yasanin yUrurlUkten
kaldirilmasi için balk oylamasi ye aynca haIkgiriimi yontemlerinin dahil edilmesi uygun gOrUImutUr.
Ancak, yurttalann dogrudan katilim hakkrnin isleyi ye esaslan kanunla dUzenlenirken, bu katilma
yontemlerinin, demokratik halkoylamasma benzeyen ama iflevi ye amaci yonUnden tamamen ziddi
bir uygulamaya (demokrasi dii plebisit uygulamasi
gibi) dOnUmesinin onlenmesi de zorunludur.
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Bu nedenle, gerek ilgili duzenlemeleri yaparken
kanunkoyucunun, gerekse bu yontemlerin uygulanmasi aamasinda turn kuruIu ye kii1erin, uyrnakla yukumlU oldukiari ölçü ye sinirlarin (dernokratik
katilim, siyasal partiler, kii1er ye kururniar arasinda propaganda, görü açiklama gibi tUrn hazirlik ye
katilirn aarna1arinda eit1ik, ayrica halkoylamasina
sunulan konunun tek olmasi ye kendi içinde bUtUnlilk tairnasi ye ayrica bir temel hak ye ozgUrlUgun
halkoylamasi He kazarnirnamasi veya yitirilmernesi
gibi ilkeler), Anayasa'da açikça belirlenmesi gerekli
g6ru1rnUtur. Bu ilkelere uyulmasini saglamak Uzere
iki aamah bir denetim 6ng6ru1rn0tUr. Ilk aarnada YUksek Seçirn Kurulu halk oylamasi veya halk
giriimi isteminin usulune nygun olarak yapihp yapilmadigini denetleyecektir. tkinci aarnada ise hallc
oylarnasi tarihinin tespitinden baflayarak on be gUn
içinde yapilacak oylarnanin maddenin son fikrasinda belirtilen yasakiara aykinligi ileri sunlerek, iptaii için Anayasa Mahkernesi'ne gidilebilecektir. Bu
bavuru Anayasa Mahkernesi'ne iptal davasi açrna
yetkisine sahip olanlarca yapilabilecektir. Anayasa
Mahkemesi karari verilmeden halk oylamasi yap!larnayacaktir.
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3. Dilekçe hakki
Madde 42- Herkes kendisiyle veya kamu He ilgiIi dilek y e ikâyetIeri hakkinda, bireysel olarak veya
topluca yetkili makamlara ye Turkiye BüyUk Millet
Meclisine yazi He bavurma hakkina sahiptir.
Bavuru sonuçlari, dilekçe sahiplerine gecikmeksizin yazilu olarak bildirilir. Bu hakkin kullanilma biçiml y e süreleri kanunla dUzenlenir.

Gerekçe:
Bilgilenme hakiunin, duck ye ikayct1eri bildirmenin geleneksel araci olan dilekçe haldu, yurtta1ar yerine herkes için giivence altina a1inmit1r.
Ikinci fikradaki daraltici ifade yerine turn bavuru
sonuçlarinin cevabmin yazih bildirirni vurgu1anmi;
boylece, bilgilenme ye katilirn hakkinin etkili kilinmasi amaç1anmitir. Bu Onerimiz de 2001 Anayasa degii1digi ile kismen benirnsenmi$ir. Ancak bu
degiik1ikte dilekçe hakki Turkiye'de ikarnet eden
yabancilara "kar,hkhlzk" kou1u ile tanrnmaktadir. Belli bir olayda bu kari1i1ik1igin gergekle§tiginin saptanmasi çok gUç y e zarnan alici oldugundan
pratik yarari yoktur. Boyle bir duzenlernenin gerekirse yasa ile yapilabilecegi göz onunde tutularak, Anayasa'da yer airnasma gerek g6rU1rnemitir
(1982/m.74).
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4. Oy hakki ye seçimler
Madde 43- On sekiz yaini doiduran her yurtta,
kanunda gösteriien koullara uygun olarak seçme,
seçilme, ba Uimsiz olarak veya bir siyasal parti içinde slyasal çaIimaiarda bulunma ye halkoylamalarina
katilma hakkina sahiptir.
Seçimler, halkoylamalari ye halk giriimIeri; serbest, eit, gizli, tek dereceli, genel oy, açik sayim ye
döküm esaslarina gore yargu yönetim ye denetimi
altunda yapulur. Yurt duunda bulunan yurttaiarin oy
hakkini kuilanabilmeleri amacuyla kanun, uygulanabihr Oniemleri behirler.
Siiâhahtinda bulunan er ye erblar He asked orenciler, taksirli suçlardan hükUm giyenler hariç olmak
üzere ceza ye infaz kurumiarinda bulunan hükümlUler
oy kuhlanamaziar.
Ceza infaz kurumiari ye tutukevierinde oy kuhlanulmast ye oyharin sayum ye dOkümünde seçim güvenIii
açisindan ahinmasi gerekhi önlemler, Yüksek Seçim
Kurulu taratindan saptanir ye görevhi hâkimin yerinde
yOnetim ye denetimi altunda yapuhir.
Seçim kanunlari, temsilde adalet ye yönetimde istikrar ilkelerini ba ödaturacak içerikte düzenienir.
Seçim kanunlaru temsildeadaleti zedeleyecek Oh93
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;Ode ülke veya seçim çevresi baraji koyamaz. %lke
seçim baraju yUzde bei aamaz. OWe seçim çevresi
milletvekilliklerinin belirlenmesi için yapilan seçimlerde, seçim baraji uygulanmaz.
Seçim kanunlarunda yapilan deöiciklikler, yürür.
Iüöe girdii tarihten itibaren bir yul içinde yapulacak
seçimlerde uygulanmaz.

Gerekçe:
Madde Turk seçim hukukunun yer1emi ilkelerini kapsamaktadir. Ancak yeni bir kavram olarak
halk oylamasi ye halk giriim1eri (m. 41) He ilgili
ekieme yapilmitir. Seçimlerde kullanilacak elektronik te1cro1oji ile ilgili konular 88. maddede diizen1emitir.
2001 Anayasa degiik1igi ile 67. maddenin 5.
fikrasrndaki oy kullanma yasakiannin yumuatildigi y e ayni maddenin son fikrasina ekienen kural He
de çogunluk partisinin kendi çikarlari dogrultusunda seçim yasalanni degitirmesi zor1airi1digi gUz
onunde tutularak yururhUkteki metin ilke olarak benimseiimiflir.
Ancak maddeye yedinci fikra olarak ekienen
illcelerle parlamentoyu temsil zafiyetine ugratan seçim barajiarinin denetimi sag1anmitir. Buna gOre
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temsilde adaleti zedeleyccek olçUde Ulke ya da seçim çevresi baraji konulamayacak ye Ulke seçim baraji yUzde bei aamayacaktir.
4. Siyasal partiler
a. Siyasal parti özgürlüUU
Madde 44- YurttaIar, siyasal parti kurma ye usuIUne gore partilere girme ye partilerden ayrilma hakkuna sahiptir. Part! Uyesi olabilmek igin on sekiz yarni
doIdurmu olmak gerekir.
Siyasal partiler, önceden izin almadan kurulurlar.
Anayasa ye kanun kurallari içinde çaluçma ye etkinliklerini sürdUrUrler.
Hãkimler ye savcilar,yUksek yargi organlari ye Sayitay mensuplari, kamu kurum ye kuruIuIarunin ash
ye sürekhi statUdeki kamu görevlileri He Turk Silâhli
Kuvvetleri ye kohluk gucu mensuplari siyasah partilere
Uye olamaziar.
YUksekOOretim ehemanharinin siyasal partilere
üye olmalari ye partilerde gOrev almahan kanunha diizenhenir.
Gerekçe:
46. maddenin altindaki ortak gerekçede belirtilmi$ir.

TBB ANAYASA 6NERIS1 2007

b. Siyasal partilerin uyacaklari esaslar
Madde 45. Siyasal partiler, demokratik siyasal yaamun vazgeçilmez öeleridir.
Siyasal partilerin çaIuma ye etkinlikleri, parti içi
düzenlemeleri ye aday belirleme yöntemleri demok•
rasi ilkelerine aykiri olamaz. Bu ilkelerin saölanmasu
ye uygulanmasi kanunta düzenlenir. Milletvekili genel
veya ara seçimlerinde, siyasal partilerin bir seçim çevresindeki adaylarinin listesi ye bu listenin sirasi turn
parti üyelerinin katulimina açik bir önseçimle belirlenir. Onseçim, seçirn kurullarinin denetiminde yapulir.
Siyasal partiler, toplam olarak TUrkiye Büyük Millet
Meclisinin üye tamsayisinun yUzde onunu asmamak
Uzere, merkez aday' gösterebilirler. TUrkiye Ulke seçim çevresi adaylari merkez yoklamasu He seçilebilir.
Siyasal partilerin genel merkez ye II örgütlerinin
yönetim organlarunda, kadinlar ye erkekler en az yüzde otuz oranunda temsil edilir.
Siyasal partiler doOrudan veya dolaylu ticari çalup
ma ye etkinliklere giriemezler.
Siyasal partilere devtet, yeterli dUzeyde ye hakça akçah yardum yapar. Bu yardirndan, son milletvekiD genel seçirnlerinde• geçerli oylarun yüzde üçü ye
üstünde oy alan siyasal partiler yararlanir. Kanun bu
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yardimun, yalnuzca parti ihtiyaçlari veya parti çaIimalarunda kullanulmasunu saIar. Bir partinin alacaöi yulhk
deviet yardumu, (lye aidatlaru ye kanuni baöuIardan
edindiöi yulluk gelid aamaz. Partilere yapulacak yardumun, alacaktari Dye ödentilerinin ye bauIarun baöh
olduöu esaslar, saydamlik ilkesi gözetilerek kanunta
dUzenlenir.
Siyasal partilerin gelir ye giderlerinin amaçlaruna ye Anayasat iIevIerine uygun olmasu gerekir. Bu
kuratun uygulanmasi kanunla düzenlenir. Siyasal partilerin mat edinimleri lie gelir ye giderlerinin kanuna
uygunIuu, bu hususun Anayasa Mahkemesince denetim yöntemleri ye aykiruluk durumunda uygulanacak
yapturumtar kanunda gösterilir.
Siyasal partilerin kuruluç ye çaIumaIaru lie slyasal
partilerin ye adaytarin seçim harcamalaru, bu harcamalarin sunurlari ye denetim usulleri, saydamlik ilkesi
gözetilerek kanunta düzenlenir.
Gerekçe:
46. maddenin altindaki ortak gerekçede belirtilmi$ir.
c. Siyasal partilere iliskin yasaklar ye yapturumlar
Madde 46- Siyasal partilerin tüzük program ye
bunlara edeöerdeki düzenlemeleriyle eylemleri,
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devietin baOimsuzIiuna, ülkesi ye ulusu He böiünmez
bütünlüöüne, insan hakiarina, hukuk devieti ye eitilk ilkelerine, ulus egemeniiine, demokratik ye laik
Cumhuriyet ilkelerine ye. Anayasanin 29. maddesinin
5. fikrasinda öngörUlen yasakiara aykuri oiamaz, sunif
ye zUmre diktatörlüOünü savunmayi ye yerIetirmeyi
amaçlayamaz, suç iIemeye özendiremez.
Bir siyasal partinin tUzUü, programi ye bunlara
edeöerdeki dUzenlemeierinin birinci fikra hükümierine aykiriIii durumunda, o partinin kapatilmasi; daha
once kanunun makul bir sure He sinirii olarak öngöreceöi bir uyari yönteminin uyguianmasina baöiidir.
Bir siyasai partinin birinci fukra hükUmierine aykin eyiemierden ötürü kapatiimasi, onun bu niteiikteki eyiemierin isiendii bir odak durumuna getdiinin
Anayasa Mahkemesince saptanmasina baöiidir. Bu
eyiemlerin bir siyasai parti içinde birinci fikrada korunan deöeriere yöneiik bir tehdit veya tehiike oluturacak youniukta veya etkide isienmesi durumunda,
o parti, sözkonusu eyiemierin odaUi haline geimi
sayiiir.
Eyiemi, söyiemi veya örgUtsel yapisiyia özUnde,
kapatiian bir siyasai partinin devami niteiiöinde olduu veya yabanci devietierden, uiuslararasi kuruIuiardan ye Türkiye Cumhuriyeti uyrukiuunda olmayan
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kiiIerden veya bunlarun oIuturduöu kurululardan
maddi yardum alduöu Anayasa Mahkemesince saptanan partiler kapatilur.
Yukarudaki fukralar hUkUmleri duunda Anayasada
ye kanunlarda yer alan yasaklar, patti kapatma yaptirumuna konu olamaz. Bu çeit yasakiar, kanunkoyucu
tarafundan eylemin aöirluk derecesine gore farklu yap
turumlara baölanur.
Bir siyasal partinin kapatulmasuna beyan veya
eylemleriyle neden olanlar, Anayasa Mahkemesinin
kapatmaya iliçkin kararinun Resmi Gazetede gerekçeli
olarak yayumlanmasindan baçlayarak dOd yd sUreyle seçilme hakkindan yararlanamazlar ve bir siyasal
partinin kurucusu, Uyesi, yöneticisi veya denetçisi
olamazlar.
Siyasal partilerin kapatulmasina veya siyasal patti
yasakiarinun farklu yapturumlara baölanmasuna iliflin
somutlatirucu hUkümler, yukarudaki esaslar çerçevesinde kanunla dUzenlenir.

Madde 44.,45. ye 46. maddelerin
Ortak Gerekçeleri:
Siyasal partiler konusundaki oneriler, yeni bir
sistematik içinde üç ayri madde halinde duzenlenmitir. 44. maddede bireysel dtizeyde siyasal parti
ozgUrlugfl ile ilgili konular; 45. maddede siyasal
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partilerin kurumsal guvencesine i1ikin konular ye
bir kurum olarak uyacaklari esaslar, 46. maddede de
siyasal partilere i1ikin yasakiar ye yaptirimlar diizen1enmitir.
1) 44. maddedeki duzenlemelerde, y(irUrhUkteki
68. maddenin 1., 3., 5. ye 6. fikralan, ban degiik1ik
ye kisaitmalarla 4 fikra olarak sira1anmitir. Maddenin UçiincU fikrasinda yer alan siyasal partilere Uye
olma yasagi ash ye sUrekli statudeki kamu görevlileri ile sinirli tutularak kiiciik olçUde de olsa bir
daraltmaya gidi1mitir. Ogrencilermn path uyehigine
i1ikin sinirlayici kural metinden çikanlmi$ir.
2)45. maddede ise "siyasalpartilerin demokratik yayamzn vazgeçilinez ogeleri" olduguna i1ikin
kural (Anayasa rn. 68/3) 1. fikrada, parti içi dernokrasi ilkesi (Anayasa m. 69/1) 2. fikranin 1. cumlesinde, partilere yonelik ticaret yasagi (Anayasa m.
69/2) ise 4. fikrada aynen korunmuflur. Bunun diinda pratikte bUyUk yakmmalara yol açan sorunlari
çözUcü onemli yenilikiere gidilmiflir. Bunlar 6y1e
ozetlenebilir:
a) Parti içi dernokrasi ilkesinin saglanmasi ye
uygulanmasi konusunda kanunkoyucuya dUzenlerne
yiikUmliuUgU getirmekie yetini1memi, bu dUzenlemenin kapsarn ye içerigi konusunda da belirleyici
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ilkeler Ongorulmutur. Oncelikie partilerin çahrna
ye etkinlikleri, patti içi duzenlerneleri yaninda muletvekili adaylarini belirleme yontemleri de dernokrasi ilkelerine bagh kilrnmiflir. Patti içi demokrasi,
ancak aday belirleme yontemlerinde yapilacak demokratik reformiarla sagiikli bir çizgiye çekilebilir.
Bu nedenledir ki Siyasi Partiler Kanunu'nun aday
belirleme ile ilgili hUkumleri önseçim yöntemi esas
alinarak hazirlanmiflir. Ancak yasada 1986 yihnda
yapilan bir degiikliki1e önseçimin zorunlu olmaktan çikarilmi olmasi, partileri bu yOnternden uzaklamaya adeta ozendirmiflir. Ancak bunlara ilerlik
kazandnmak, her eyden Once Onseçimin turn partilet için like olarak zortmlu kilinmasina baglidir. Bu
nedenle seçim çevreleri ile ilgili patti adaylarinin
turn Uyelerin katilacagi bir onseçimle belirlenmesi
anayasal bit like olarak benimsemni, bunun istisnasi olarak yUzde onu geçmeyecek bit oranda muletvekili adayinin merkez yoklamasiyla saptanmasi
imkani ongorulmUflUr. Ayrica onerimizde benimsenmi olan Turkiye ulke seçim çevtesi adayiannin
da merkez yoklamasi He seçilebilmesi saglanmitit.
Esasen önseçimin uike seçim çevresi adaylarina uygulanmasi da gilçtür. Merkez yoklamasi LUke seçirn
çevtesinin niteligine daha uygun dumektedir.
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b) Parti içi demokrasiyi etkileyen ikinci belirleyici faktor partilere yapilan deviet yardimidir.
Alman Anayasa Mahkemesi'nin partilere deviet
yardimi ile ilgili olarak Almanya'da halen yUrUrlUkte olan dUzenlemeye esas tekil eden kararinda
partilerin devietten bagimsizligi ilkesinin, yapilacak
yardimin kismi ye sinirli olmasini zorunlu kildigi,
ayrica partilerin, toplumsa!-siyasal alanda kok satan
serbestçe o1umu örgüt olma nitelikierinin onlarin,
yalnizea siyasal açidan degi!, iktisadi ye orgUtsel açidan da vatanda!ar!a olan bag!anrnn kopmamasini
gerektirdigi, bu nedenle devletçe partiye yapilacak
yardim kapsaminin, partinin, bata üye!eri olmak
üzere kendi kaynak!anndan sag!ayacagi gelirden
daha fazia olmamasini zorunlu kildigi, belirtilmektedir. Bu ilkelerin Anayasa'miza yansitilmasinin
demokratik bir parti yapisinin o!umasina katkida
bulunacagi duUnu!mU ye bu nedenle 45. maddenm beinci fikrasina bir partinin alacagi deviet yardiminin kendi kaynakiarindan edindigi yillik geliri
aamayacagi kurali ek!emnitir. Bu kural, yururiukteki Anayasa'da ongorUlen yeterli duzeyde hakça
yardim ilkesine de uygun dUmektedir. Ote yandan
deviet yardimmin son genel seçimlerde baraji aan
ya da ytizde yedinin ustfinde oy a!an parti!ere ozgUlenmesi demokratik mucadelede firsat eit!igi i!ke102

Kii ÔZGURLUKLERI YE SIYASAL HAXIAR

sini ihlãl eden bir sinirlamadir. Bu nedenle deviet
yardiminin son seçimlerde yuzde üç ye ustunde oy
alan partilere yapilmasi gUvence altina a1rnmi, ancak kanunkoyucunun bunun altina inme olanagi da
kapatilmamitir. Aynca devlet yardimi, Uye Udentisi
ye bagilarla ilgili dUzenlemelerin, saydamlik ilkesi
gozetilerek yapilmasi OngOrUlmUflilr. BUt(In bu iikeler 5. fikrada dUzenlenmitir.
c) 45. maddenin 3. fikrasiyla getirilen bir baka
Unemli yenilik kadmiarin siyasal yapma katiliminm önUnti açacak bir dUzenlemedir. Bu fikrada siyasal partilerin genel merkez ye ii orgUtlerinin karar
ye yOnetim organlannda erkekierin ye kadrnlarm
en az %30 oraninda temsil edilmesi gUvence altina a1rnmitir. Bu kural ayni zamanda yururliikteki
Anayasa'nin 10/2. maddesiyle kadin erkek eitliginm yaama geçirilmesi için deviete yuklenen Odevi somutla$iran bir duzenlemedir. Siyasal partiler,
temsilde cinsiyet eitligi ilkesinin saglanmasi bakimindan oncelikle dikkate alrnmasi gereken kurululardir. Demokratik siyasal yaamin vazgeçilmez
ogeleri olarak tarnmladigimiz partilerin, yalnizca
bir cinsin baki açisi ye deger yargilariyla elci11enen kurulu1ar olmasi kabul edilemez. Siyasal pathlerde kadinlarm ye erkekierin anlamli sayilabilecek
oranlarda temsil edilmesi, siyasal faaliyetin daha
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demokratik ye daha zengin bir içerik kazanmasina
neden olacaktir.
d) 45. maddedeki diger dUzenlemeler yuniriukteki kurallarin onerilen yenilikiere uygun olarak yeniden dUzenlenmesidir.
3) Partilere i1ikin yasak ye yaptirimlarla ilgili
temel hukumlerin toplandigi 46. madde, yeni bir
parti yasakiama cc] imi ongormektedir. YururlUkteki
68 ye 69. maddelerde dagirnk bir biçimde yer alan
hUkUmlerin bir kismi, bu yeni rejim içinde bir araya
getiri1mitir.
a) Bu yeni rejimin gerekçelerinin açiklanmasrna
geçmeden once 2001 Anayasa degiikliginin yetersizlikleri uzerinde durmak gerekir. Anayasa'nin 69.
maddesinin 6. fikrasrna ikinci cumle olarak ekienen
odak tanimina gOre, ilk aamada odak1ama için
Uyelerin patti yasakiarma aykiri flilleri yogun bir
biçimde iflemesi ye bunun fist kademe organlannca zimnen ya da açikça benimsenmesi aramnakta,
ikinci aamada bu flullerin dogrudan dogruya fist kademe organlarinca kararhhk içinde i1enmesi yeterli
gOrulmektedir Ust kademe organlan ise unlardir:
BUyuk kongre, genel bakan, merkez karar ye yOnetim organ!, TUrkiye BUyUk Millet Meclisi grup genel
kurulu ye grup yOnetim kurulu. Bu tanim yetersiz ye
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çe1iki1idir. Ust kademe parti organlan arasinda yer
verilmeyen parti genel bakan yardimci!an, parti
genel sekreteri, daha da vahimi, soylem ye ey!em!eri yasama sorumsuziugu ye dokunulmaz!igi gibi iki
ayrt zirhin korumasi a!tindaki partili mi!!etveki!!eri
ye bakan!ar, demokratik rej im için tehdit ye teh!ike
yonunden basit uyelerle ayni statüye soku!muflur.
Oysa bizim Onerimizde yer alan "tehdit ye tehlike"
ö!çUtu, odak tanimi konusunda kendini gosteren ihtiyaci daha be!irgin bit çöziime kavuturmaktadir.
2001 Anayasa degiikliginde ayrica kapatma
yaptirimi yerine dev!et yardimindan kismen veya
tamamen yoksun birakma yaptirimini uygu!ama
o!anagi getiri!mitir. Bu kural belirsizdir ye ihtiyaci
karilamaktan uzaktir. Bir kere bu yaptinmin henUz
dev!etten yardim alma kou11anna erimemi o!an
bir partiye nasil uygu!anacagi be!irsizdir. Ote yandan bu yaptinmin dUzen!enmesinde patti yasakian
yonUnden bir tutarh!ik sag!anmi degildir. Ornegin
duzenledigi yere bakilirsa, bu yaptirim, kapati1mi
bir partinin baflca bir ad!a devami nite!igindeki patti
yasagma, yabanci devlet!erden, ulus!ararasi kuru!u!ardan ye TUrk uyrugunda o!mayan gerçek ye tuzelldi!erden maddi yardim ahnmasina i1ikin patti
yasagma ya da yasalarda yer alan baka yasakiara
uygulanamayacaktir. Bu be!irsizlilc, 11 Ocak 2003
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tarihinde çikanlan 4778 sayili 4. Uyum Yasasi ile
kismen gideri1mi ye Anayasa Mahkemesi'nin ihtar
kararina uyulmamasi halinde parti kapatma yaptirimi kaidinlarak yerine deviet yardimindan yoksun
birakma yaptirimi getirilmi$ir. Ayrica Basavcinin
ihtarina kari ilgili partinin Anayasa Mahkemesi'nde
itiraz etme imkani getiri1mitir. Bu duzeniemeier,
parti kapatma nedenieri açisindan Anayasa'da Ongortiien smith sayim esasmna uyum sagiamasi bakimindan yerindedir; ancak anayasai duzenleme yetersizdir.
2001 Anayasa degiikiii ile getirilen dUzeniemeter, parti kapatma konusunda henUz eyiemi buiunmayan bir parti ile eyieme geçmi parti arasmnda
yapilmasi gereken ayrnmi gOz OnUnde tutmammtmr.
Ozeilikie AIHM'nin TBKP karan, bu yonde bir degiikiigin gerekli olduguna iaret etmektedir. Oysa
u anda Anayasa'ya gOre bir partinin salt tuzuk ye
programm He kapatilabilmesi mumktindUr ye bu ehide kapati1mm partiier az degildir. Bu gibi durumlarda Anayasa Mahkemesi'nin temeiii kapatma yaptinmi yerine deviet yardimindan yoksun birakma
yaptinmini uyguiamasrna bir engel yoksa da 4778
saymli yasa bu konuda bit açikiik sag1amammtmr.
Sakmncali ye soruntu yOnleri yukarda ozetlenen
dUzeniemeler yerine patti eyiemiyle parti tuzUk ye
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programirnn anayasal yasakiara aykiriligini farkli
kurallara baglayarak eylemin odak1amasinda Alman Anayasasi'nda oldugu biçimde "partiyasaklarinin korudugu deerlere yöne/mic bir tehdit ye tehlikenin varligi "ni temel kou1 olarak benimsemek ye
bunun degerlendirmesini Anayasa Mahkemesi'ne
birakmak en ideal çOzUm olarak gUr(ilmektedir.
b) Onerilen degiik1ikleri bu çerçevede Ozetlemek gerekirse:
Path yasaklarina ilikin yururliikteki m. 68/4,
ilk fikra olarak dUzenlenmi, ancak parti kapatma
yaptirimi 5. fikrada, maddede ongorUlen anayasal
yasaklarla sinirli tutuldugundan, anti laik eylemin
yurttrliikteki Anayasa'nrn 24. maddesinin son fikrasmda somutlatinlmi olan temel yasagini bu fikraya aktarmak zorunlu olmuflur.
Tuzuk, program ye bunlara edegerdeki duzenlemelerin birinci fikralara aykiriligi nedeniyle kapatma karari verilmeden once kanunun belli bir sure
ile smirh olarak ongorecegi bir ihtar yonteminin uygulanmasi esasi benimsenmitir. (2. fikra)
UçUncU fikrada, odakIamaya yeni bir tanim getirilmiflir. Buna gOre, odak olgusu ancak, parti içindeki eylemlerin birinci fIkrada korunan degerlere
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yonelik bir tehdit ya da tehlike olufluracak yogunlukta veya etUde olmasi halinde gerçeUemi sayilacaktir. Boylece odak1ama olgusu, gerek nicelik
y e gerekse nitelik bakimindan daha açik bir olçUte,
"tehdit ye tehlike" olçutune baglanmaktadir.
DorduncU fikrada, yururlitkteki Anayasa'nin 69.
maddesinin 6. ye 8. fikralannda yer alan iki ayri parti yasagi birleflirilerek formule edi1mitir. Kapatilan
bir partinin devamina ilikin yasak, "Eylemi, soylemi veya Orgutsel yapistyla Ozunde, kapatilan bir
siyasal partinin devami" eklinde somut1atirilarak
açikliga kavuflurulmutur. Yabancilardan maddi
yardim yasaginda da "Turkiye C'umhuriyeti uyrug-unda olmayan k4ilerden" ibaresi arkasina "veya
bun/ann olucturduu kuruhqlardan" ibaresi eklemek suretiyle Turk uyrugundaki kii1erce yabanci
Ulkelerde kurulan tuzel kii1erin maddi yardimlanrn
kapatma nedeni olmaktan çikaran bir dUzeltmeye
gidilmitir.
Beinci fikrada, Anayasa'da ongorulen parti kapatmaya i1ikin yasakiarm kanunlarda geniletilmesini onlemek amaciyla açiklayici bir hukum Onerilmitir. Buna gOre, 46. maddede ongorUlen parti kapatma nedenleri diinda, Anayasa'da ye kanunlarda
yer alan yasakiar, parti kapatma yaptinmina konu
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olamayacaktir. Bu çeit yasakiar, kanunkoyucu tarafindan eylemin agirlik derecesine gore, farkli yaptinmiara baglanaeaktir.
Altinci fikra parti kapatmanin sonucuna i1ikin
olup, yururliikteki 69. maddenin 7. fikrasinin duzelti1mi biçimidir. Burada OngOrUlen siyáset yasagi,
acikhga kavuflurularak dOrt yila indiri1mitir.
Maddenin son fikrasinda, siyasal partilerin kapatilmasina veya siyasal parti yasakiannin farkh
yaptirimlara baglanmasina i1ikin somutla$irici hUkUmlerin, maddedeki esaslar içinde kalmak kou1u
ile kanunla dUzenlenmesi ongOrUlmUflur.
C. Kamu hizmetine iliflin hak ye ödevfer
1. Hizmete girme
Madde 47- Her yurttain, kamu hizmetlerine girme
hakki vardur. Hizmete alinmada, görevin gerektirdiUi
nitelikierden bafla hiçbir ayrim gözetilemez.

Gerekçe:
SOzcuk degii1c1igi diinda Anayasa'daki metin
aynen korunmuflur (1982/m.70).
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2. Mal bildirimi
Madde 48- Kamu hizmetine girenler açuk mal bildiriminde bulunurlar; bu bildirimlerin yenilenme sUreleri kanunla dUzenlenir. Yasama, yUrUtme ye yerel
yönetim organlarinda görev alanlar, yükümlUIUün
diinda tutulamaz.

Gerekçe:
YUrUr!Ukteki 71. maddenin kapali mal bildirimine olanak taniyan ifadesi yerine kamu hizmetine
girenlerin mal bi!dirim!erinin kamuya açik o!arak
yapilmasi zorunlugu getiri!miflir (1982/rn. 71).
3.Yurt hizmeti
Madde 49- Yurt hizmeti, her yurttaçin hakki ye
ödevidir. Bu hizmetin TUrk Sitâhli Kuvvetlerinde veya
kamu kesiminde nasH yerine getiriIecei veya getirilmiç sayuIacai kanunla düzenlenir.

Gerekçe:
Anayasa'daki metin aynen korunmutur (1.982/
m. 72). Son yi!!arda, oze!!ikle Avrupa Ulkelerinde
vicdanI retçi!er için asker!ik yerine geçecek a!ternatif kamu hizrnet!eri ongoru!mutur. Yurur!ukteki
Anayasa'nrn 72. maddesi, kanunkoyueunun vicdani
retçi!er için boyle bir alternatif kamu hizmeti duzenhO
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lemesine engel teki1 etmernektedir. Nitekim madde, yurt hizmetinin Turk Si!âhli Kuvvetleri'nde veya
kamu kesiminde yerine getirilecegi veya getiri1mi
sayilacagindan söz ederek, kanunkoyucuya geni
bir takdir yetkisi tanimaktadir (I 982/m. 72).
4. Vergi ödevi
Madde 50- Herkes, kamu giderlerini kariIamak
üzere, ekonomik gUcüne gore vergi Odemekle yUkUmIüdür.
Vergi yükünün adaletli ye dengeli daöulimu, maliye
politikasinin sosyal amacidir.
Vergi, resim, harç ye benzeri akçali yükümlülükler
kanunla konulur, deOitiriIir ye kaldirilir.
Kanunla vergi, resim, harç ye benzeri akçah yükUmlUlUklerin baOisiklik, istisnalar ye indirimleriyle,
oranlarinda yukari ye aaöI sinirlar içinde de*iikIik
yapma yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir.

Gerekçe:
Anayasa'daki metin aynen komnmuflur (1982/
m. 73).
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LjcUncU Bölüm
IKTiSADI, SOSYAL VE KULTUREL FlAK
VEOZGURLUKLER
I. Iktisadi hak ye özgUrlükler
A. MUlkiyet hakki
Madde 51- Herkes, mUlkiyet ye miras hakianna
sahiptir.
Bu hakiar, ancak kamu yarari ye çevrenin doUal
dengesinin korunmasi amaciyla, kanunla sinurlanabilir. MUIkiyet hakkinin kullanulmasu toplum yararina
aykiri olamaz.

Gerekçe:
Sistematik olarak iktisadi nitelikte bir hak olmasi riedeniyle, bu hakki temel hakve OzgUrlUkler arasinda dUzenleyen 1982 Anayasasi'nin ongordugunUn aksine, 1961 Anayasasi'nda oldugu gibi ikinci
kuak hakiar bolUmune a1rnmitir. Ek olarak, her ne
kadar kamu yarari kavraminin kapsamina girse de,
konunun önemi nedeniyle "çevrenin dogal dengesinin korunmase" ozel sinirlama nedeni olarak ongorulmUflUr (1982/m.35).
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B. KamuIatirma
Madde 52- Devlet ye kamu tüzeIkiiIeri kamu yarannin gerektirdii hallerde, gerçek kariIikIarini peçn
ödemek kouluyIa, özel mülkiyette bulunan tainmaz
mallarin tamamini veya bir kismini, kanunla gösteriten esas Ye usullere gore kamuIatirmaya ye bunlar
üzerinde idari irtifakiar kurmaya yetkilidir.
Kanun, kamuIatirma bedelinin belirlenmesinde,
kamuIaturiIan tainmazin emsaline malik olmak için
piyasa kouIIarina gore Odenmesi gereken karuliöin
bulunmasu esasunu dikkate alur
Kamulatirma bedeli ye kesin hükme baUlanan
arttunm bedeli nakden ye pein olarak ödenir.

Gerekçe:
Birinci fikrada "karcthk1an" sozcUgünUn onUne 1961 Anayasasi'rnn ilk metnine ye yururlUkteki
dev1et1etirme maddesine uygun olarak "gerçek"
sozctigu ek1enmitir. Onerilen ikinci fikrada ise
gerçek karihgrn nasil an1ailmasi gerektigi, somut1atirmaya e1veri1i bir olçUtle ifade edilmi$ir.
Bugilne kadarki Anayasa degiflkliklerinde dikkate
a1inmami olan bu olçUt, yururlukteki Anayasa'nrn
46. maddesinin Onemli bir eksikligini tamamlamaktadir. Cumhuriyetin temel nitelikierinden olan insan
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hakiari an1ayiinin geregi olarak; deviet yurttai için
var olan bir yapilanmadir. Karnu yararina dayanarak
yurttain mUlkiyetine el koyan devietin yurttainin
kamulatirma bedelini pein olarak odemesi esas
kabul edjIrnjtjr (1982/rn. 46).
C. DevIetIetirme ye özeIIetirme
Madde 53- Kamu hizmeti niteliöi taiyan özel te§ebbtlsler, kamu yararunun zorunlu kuIdui durumlarda
kanunla devIetIetiriIebiIir.
DevIetIetirme, gerçek karuIui üzerinden yapulur.
Gerçek karculuöun hesaplanma biçimi ye yöntemi kanunla düzenlenir.
Devietin kamu iktisadi teebbüsIerinin ye diUer
kamu tUzel kiiIerinin mülkiyetinde bulunan isletme
ye varlukiarin, kamu yararina uygun olarak özeIIetirilmesine iliskin esas ye yöntemler kanun He dUzenlenir.

Gerekçe:
Maddenin ilk üç fikrasi yururlUkteki 47. madde
He ayrndir. UçuncU fikraya devietleflirmede gudulen
amaca kout olarak, ozelletirrne içinde "kamuyararina uygun olarak" kaydi eklenmi$ir. Uygularnada
tartima yaratan dorduncu fikra, bilimsel açidan ti114
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pik bir imtiyaz soz!emesi olan bir i!emin, Anayasa
ya da yasa buyrugu ile niteligini degiiremeyecegi
gOz Ontinde tutularak metinden çikari!mitir.
D. caIima ye sözIeme özgUrIUü
Madde 54- Herkes, dilediUi alanda çaIuma ye sozIeme özgUrlUUne sahiptir.
Bu özgUrlUkler kamu yarari ye genel ahlâk amaciyta sinirlanabilir.
Ozel giriimIer kurmak serbesttir. Deviet, özet 91riimIerin ulusal ekonominin gerekierine ye sosyal
.amaçlara uygun yUrümesini, gUvenlik ye kararitlik
içinde çaItmasunu salayacak ye tekeller olumasinu
engelleyecek önlemleri alir.

Gerekçe:
Genel sinirlama sistemi benimsenmediginden,
maddeye bu ozgttr!uk!er için sinirlama nedeninin
ek!enmesi gerekmitir. Bu bag!amda kamu yarari ye
genel ah!ak uygun birsinirlama amaci olarak oneri!mitir. Dev!et, tekeller oIumasini enge!!emek amaciy!a ça!ima yaaminin kurallara uygun ye duzenli
i!eyiini sag!ayacaktir. Boy!ece iktisadi ozgurltikler Uzerinde dev!etin duzenleme ye denet!eme iflevi
belirgin hale getiri!mitir.
115

TBB ANAYASA ONERISI 2007

II. Sosyal hak ye özgUrlükler
A. Ailenin korunmasi
Madde 55- Me, toplumun temelidir ye Ierin flith ome dayanur.
Deviet, aihenin, özehhikleana ye çocuklarin korunmasuyla aihe planlamasi için gerekil önhemleri ahir ye
örgütü kurar.
Hiçbir çocuk, kiiIiOinin tam getimesi için zorunhu olan temel hizmetlerden ye eUitimden yoksun birakulamaz. Bu hizmetlerin deviet ye aile tarafindan nasih
saOhanacaOi kanunla düzenhenir.

Gerekçe:
Maddenin ilk iki fikrasi, birkaç sozcUk degiikligi diinda, 1982 Anayasasi'nin konuyu duzenleyen 41. maddesi lie aynidir. 3. fikrada çocuklarin
korunmasi bakimindan yeni bit hukUrn getiri1rnitir.
Buna gOre, deviet, çocugun tam geiiimi için zorunlu olan temel hizmet ye ozellikie egitim konulanni
kanunla belirleyecek ye bu hizmetlerin nasil ye kimin sorumlulugu altinda sagianacagini dUzenieyecektir (I 982/m. 41).
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B. çaIima lie ilgili hükUmler
I. çahma hakki ye ödevi
Madde 56- çatl5ma, herkesin hakki ye ödevidir.
Kanun, i güvencesini saIayici düzenlemeleri yapar.
Deviet isizIik nedeniyle veya zihinsel ye bedensel engeileri nedenlyle bu haktan yararlanamayan
yurttaIarun asgari yaam standardina kavumasini
gUvence altuna almakia yukUmlUdUr.
Deviet, çaIianIarin yaçam dUzeyini yUkseltmek,
çaIima yaçamini geIitirmek için çatianiari Ve isizieri korumak, çaIumayi destekiemek ye isizliöi
önlemeye elveriçli ortam ye koçullaru yaratmak ye bu
amaçlara baOlu olarak isizi korumak !gin gerekli onlemleri alur.

Gerekçe:
Birinci fikrarnn ikinci cumlesi olarak onerilen
hukum, i gilvencesini saglama konusunda kanunkoyucuya bir görev yuklemektedir. Hem ulkemizee
onaylanan ILO Soz1emesi y e hem de Avrupa Birligi ulkelerinde benimsenmi bulunan i guvencesi
standartlari, bu konuda Ulkemizde surdurulen tartima1arin anayasal bir zoninlulukia noktalanmasini
gerekli kilmaktadir. Kanun, i s6z1eme1erinin iktisadi y e sosyal yonden hakh ki1inmi geçerli bir ne111
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den olmaksizin feshedilememesi için gerekli somut
dUzenlemeleri yapacaktir. Mutlak anlamda bir i
guvencesi s6z1eme ozgUrlugUne aykin olur. Buna
kari1ik, ivereninniutlak anlamda bit fesih hakkma
sahip olmasi da çalima hakki ile çeliir. $u halde
kanunkoyucu, i gUvencesini saglama odevini, çaIima hakki He sozleme ozgurlUgU arasinda makul
bir dengeyi koruyarak gerçekletirmek zorundadir.
Ikinci fikrada deviete, kendi kontrolu diinda çahma hakkindan yararlanamayan kiilerin asgari yaam standardina kavumasini saglama gorevi ventmitir. çahma hakkrnin ek güvencesi niteligindeki
bu hukum, devletin, mali olanakianinin yetersizligini ileni surerek gerçek1etinnekten kaçinamayacagi
bit yukumlUlUktur.
UçUncu fikrada yurunlukteki ikinci fikraya 2001
degii1c1igi ile ekienen "Lysizi korutnak" Odevi, isiz-.
uk sigortasina anayasal bit zemin hazirlamasi bakimindan tarafimizca da benimsenerek maddeye i1enmitir. Ayni ekilde 2001 Anayasa degiikliginin
kaldirdigi "Deviet, 4cçi-4cveren ilLykilerinde çalç9ma
bariinin saglanmasini kolaylaflirici ye koruyucu
onlemleri aler." eklindeki UçUncu fikra hak mUcadelesini engelleyici bir ànlamda kullanilma riski ta§ldigl goz onUnde tutularak metinden çikan1mitir.
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2. caIima kouIIari ye dinlenme hakki
Madde 57. Kimse yatna, cinsiyetine ye gücüne
uymayan iIerde çaIitiriIamaz.
KüçUkler, hamile ye yeni doöum yapm'ç kadinlar,
bedensel ye ruhsal yetersizIii olanlar, çaIuma koulIan bakimindan özel olarak korunur.
Dinlenmek, çaIianIann hakkidir.
Ucretli hafta ye bayram tatili He ücretli yillik izin
hakian ye kouIIani kanunla dUzenlenir.

Gerekçe:
Yururliikteki Anayasa metni, "hamile ye yeni
doum yapmçc kadinlar" ek ifadesi diinda aynen
korunrnutur. GUnUmUzdeki eit1ik anlayii, biyolojik farkhuiktan kaynakianan cinsiyetler arasi farkli
muamele nedenlerini, sadece hamilelik ye yeni dogum yaprni kadinlarla sinirh tutmaktadir. Kadinlann toplu biçimde korunmaya muhtaç, toplumsal
açidan gUçsflz bir cinsiyet grubu olarak algilanmasi
anlayii artik kabul edilmemektedir. Geçmifle pek
çok gelimi Ulkenin yargi içtihatlarmda ifadesini
bulan, kadinin toplumsal gorevleri geregi ayncahkh
statUye sahip olmasi gerektigi (ornegin, madende ya
da gece çalirna yasagi, bazi sektorlerin kadinlara tamamen kapali tutulmasi vb.), bedensel guçsuzlugu,
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insan dogasinm geregi vb. gerekçeler, artik toplumsal Onyargilarin huk1.iktaki ifadesi olarak degerlendirilmektedir. Bu nedenle cinsiyetler arasi eitligi
flulen hayata geçirmekle yukumlii kilinan deviet, her
bit somut olayda farkli muameleyi haich kilacak nedenleri dat biçimde ele almak zorundadir. Kadinlan
genel anlamda korunmaya muhtaç bir cinsiyet grubü
olarak normatif dUzenlemenin konusu yapmak, yUnUrlUkteki Anayasa'nin 10/11 fikrasindaki ye kenditaslagimizin 11. maddesindeki ayrimcilik yasaginin
ihlâli olacaktir (1982/m.50).
3. Ucrette adalet saölanmasi
Madde 58- Ucret, emeöin karuIiQidir.
Deviet, çalipnlarin yaptikiaru ie uygun, adaletli
bir ücret elde etmeleri ye diUer sosyal yardimlardan
yararlanmalaru için gerekli önlemleri alur.
Asgari ücretin belirlenmesinde çaliçanlann geçim
kouIIan He Ulkenin ekonomik durumu goz önünde
bul undurulur.

Gerekçe:
Anaya.sa'daki metin anlam bakimindan aynen
korunmuflur (1982/m.55).
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C. Sendika, toplu i sözIemesi ye grey
1. Sendika özgüriüU
Madde 59- cahantar ye iverenier, ekonomik ye
sosyal hak ye çikarlarini korumak ye geIitirmek amaciyla önceden izin almaksuzun sendika ye List kuruiu
kurma, buniara serbestçe Uye olma ye üyelikten çikma hakiaruna sahiptir.
Sendika özgüriUUnUn kuilanilmasu, kamu düzeninin veya ulusal güvenIiin korunmasu amaçiaru He
sin irianabiiir.
Içi niteliöi taumayan kamu hizmeti görevliierinin
bu aiandaki hakiannin kapsami, istisnaiari ye sinuriari,
gördükleri hizmetin niteiiöine uygun olarak ye sendikal amaca ulaçmayu zoriaturmayacak ölçüde kanunla
düzenienir.
Sendika ye fist kuruiuiarunun tUzUkieri, yönetim
ye iieyiçIeri demokrasi esasiarina aykuru oiamaz.
Sendikaiar üzerindeki deviet denetimi, sendikalarun kuruiu ye etkinlikierinin kanuniara uyguniuunu
salamak amaciyia ye sendika baöumsuziuOu iikesini
zedeiemeyecek bir biçimde dUzenienir.
Kadunlar ye erkekièr üye oidukiaru sendika ye Ust
kuruiuiarunun yönetim organiarunda kendi sayuiarunun
en az Uçte ikisi oranunda temsii ediiir.
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Gerekçe:
YururlUkteki 51. maddede yet alan ayrintilar,
cagda bir anayasarnn ilevine uygun bit biçimde
ayiklamrnflir.
Sendika hakki 1961 Anayasasi'nin 1971 onceki
metninde oldugu gibi yarn çahanlar için geniletilmitir. Sozleme1i personel kategorisindeki hizIi arti ye bu kesimleri sendikal haklardan yoksun
birakma egilimleri boyle bir kapsam genilemesini
zorunlu hale getirmitir. Esasen 1995 Anayasa degiikliginde de kamu gdrevlilerinin sendikal hakian
oldukça daraltiImi bit biçirnde tanimnitir. Gerçekten bu duzenleme biçimi, anayasal bit gUvence
saglamaktan çok kanunkoyucuyu sinirlayici bir nitelikte goruldugu için benimsenmerniflir. Sendika
hakkinin, rnemurlan da içine alacak bir biçimde turn
ça1ianlan kapsamasi, insan haklarma i1ikin uluslararasi s6zIeme1ere ye uluslararasi yukumlUluklerimize de uygun dUrnektedir.
tkinci fikrada sendika hakkinrn sinirlarna nedenlen, ulusal guvenlik ye kamu duzeni olarak belirlenmi ye bunlarm uluslararasi metinlerde genellikle
Ongorulenleri kapsayacak yap' ye esneklikte oldugu
d0Unu1mustur.
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!çi niteligi timayan kamu hizmeti gOrevlilerinm, gordUkleri hizmetin niteligmne uygun bir biçimde bu haktan yararlanmalarmin ayri bir kanun ile
saglanmasi daha dogru olur. Istisnalar bakimindan
da hizmetin niteligi göz onunde tutulmalidir. Onerilen UçUncU fikra bu amaca yoneliktir. Ancak bu diizenlemenin, anilan haklarin icullaniminda sendikal
amaca u1amayi zorIatirmayacak olçUde yapilmasi
gerekecektir.
DordUncU fikrada sendikalarin tUztik, yOnetim
y e ifleyii, toplum içindeki Onemli yerleri nedeniyle
demokratik esaslara bagli ki1immtir.
Beinci fikrada sendikalar Uzerinde deviet denetimi, sendikalann toplum içinde taidik1ari bUyuk
önem nedeniyle ilke olarak benimsenmi, ancak bu
denetimin sinirlari y e amaci açik bir biçimde belirtilerek, keyfi ya da vesayete varacak uygulamalarin
online geçilmek istenmitir
Son fikrada, kadinlar ye erkekierin sendikalarrn yOnetim organlarindaki temsili bakimindan uygulamada gorulen cinsiyet eitsizIigini gidermeye
yonelik bir hulcUm getirilmitir. Kadinlarin temsili
yonUnden pek çok kurumda eitsizlikler goniilmekle birlikte, bu efltsizligin en ciddi boyutlara u1atigi
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yerlerden biri de sendikalardir. 4. fikrada sendikalanin yonetim y e i1eyi1erinin demokrasi esaslanna
aykiri olamayacagi belirtildikten sonra, temsilde kati
bir cinsiyet eitsiz1igini bu hukumie bagdatirmak
kolay degildir. Kadinlanin sendikalarin yönetim organlarinda temsili, ça1ima hayatinda kari1atik1ani
sorunlanin tespiti y e çözümU bakimindan da olumlu
bin i1ev goreeektir (I 982/m. 51).
2. Toplu i sözleçmesi hakku
Madde 60- çaIianIar ye iverenIer, birbirleriyle
iliflilerinde ekonomik y e sosyal durumlarini korumak
y e geIitirmek amaciyla toplu iç sözIemesi yapma
hakkina sahiptirler.
Isci niteliöi taçumayan kamu hizmeti görevlilerinin
bu alandaki haklarinin kapsam, istisna ye sinirlari,
gordükleri hizmetin niteliöine uygun olarak ye hakkin
baIi olduöu amaca uIamayi zorlastirmayacak 6190de kanunla düzenlenir.
Bu hakiarin kultanilmasinin usulleri, hakkin baUh
olduöu amaca uIamayi zorIaturmayacak ölçUde kanunla belirtenir.

Gerekçe:
Birinci fikrada toplu i s6z1emesi hakki, 1961
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Anayasasi'nda oldugu gibi "koruma amaci" On plana alinarak formtile edilmitir. Ayriea bu hak çalianlar için geniletilmiflir. Yine sOzlemeli personel
kategorisindeki hizli arti ye bu kesimleri sendikal
haklardan yoksun birakma egilimleri, boyle bir kapsam genilemesini zorunlu hale getirmitir.
2001 taslaginda toplu i s6z1emesi hakkinm
"kamu duzeninin korunmasi veya ulusal savunma
a,naclarzyla" sinirlanabilecegi belirtilmeicteydi.
Toplu sOzleme hakkinrn norm alani, gerek ilikinin
taraflari y e gerekse amaç yOnUnden yeterli belirginlik taidigindan, ayn bir sinirlama nedeni belirtilmesine gerek g6rU1memitir. Aynca, gre y hakkinin
kullanilmasirnn bir Onceki aamasini olufluran toplu
i sozlemesi yapma hakkinin bu gerekçelerle sinirlandinlmasi, hakkin kapsámiyla orantisizlik arz etmekteydi. Toplu i gOrumelerinin yapilmasi, kamu
duzenini tehdit edici ya da ulusal savunmayi engelleyici bir nitelik taimamaktadir. Toplu i g6r4me1eri
sonunda uz1ailamamasi halinde bavurulacak grey
hakki ise, geni kapsamli sinirlama nedenleriyle 62.
maddede duzenlenmiflir. Bu nedenle bir temel hakki, hakkm niteligiyle bagdamayan OlçUde sinirlayan bu fikranrn kaldinimasi uygun gorUlmUflUr.
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Hakkin kullanilmasinin usulleri ise hakkin bagii oldugu amaca u1amayi zor1atirmayacak olçUde
yasa He duzenlenebilecektir.
1995 Anayasa degiik1igi ile getirilen memurlar
y e diger kamu gorevlilerinin kuracakiari sendikalar
y e bu sendikalarin idareyle yapacakiari toplu gOrUmelere i1ikin 3. fIkra hukmu, anayasal bir gUvence
saglamaktan çok kanunkoyucunun zaten bu alanda
sahip oldugu duzenleme yetkisini daha da sinirlayici
nitelikte goruldugU için benirnsenmemitir. Aynca
bu hukum, sistematik açidan yan1i bir yerde oldugu
gibi, yazim teknigi bakimindan da sorun çozmekten
çok sorun yaratmaya e1veri1i bir içerik ye yapidadir.
Bunun yerine, 2. fikrada içi niteligi taimayan
kamu hizmeti gorevlilerinin toplu i s6z1emesi
hakiarinin ayn bir yasa ile duzenlenmesi esasi getirilmektedir. Kanunkoyucu, bu alandaki gOrevini
hizmetin niteligi ye gerekieri olçUffinU esas alarak,
yUrurlitkteki 3. fikraya gOre daha serbest ye daha
nesnel bir biçimde yerine getirecektir. Ancak bu diizenlemenin, hakkin bagh oldugu amaca u1amayi
zor1atirmayacak olçude yapilmasi gerekecektir.
Yiiriirlilkteki maddenin 4. fikrasi, bir Anayasa' da
yer almasi gerekmeyen ye kanunkoyucunun hareket
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alanini gereksiz bir biçirnde sinirlayan bir aynnti
hukrnU niteliginde olup madde metninden çikarilmitir (1982/rn. 53).
Bunun yerine, 2. fikrada içi niteligi tairnayan kamu hizrneti gOrevlilerinin toplu i s6z1ernesi hakiarinin ayri bir kanun ile dUzenlenmesi esasi
getirilmektedir. Kanunkoyucu, bu alandaki gOrevini
hizrnetin niteligi ye gerekieri olçutunU esas alarak,
yururlUkteki 3. fikraya gOre daha serbest ye daha
nesnel bit biçimde yerine getirecektir.
Bu konuda hazirlanan kanun onerilerinin Tiltkiye BUyUk Millet Meclisi'de yururlUkteki dUzenlemenin dar kahplarinin yarattigi sorunlara takilrnasi,
boyle bir ihtiyacin guncelligini ortaya koymaktadir.
Yururlilkteki rnaddenin 4. fikrasi, bit Anayasa'da
yer almasi gerekrneyen ye kanunkoyueunun hareket
alanini gereksiz bir biçimde sinirlayan bit ayrinti
hUkmU niteliginde olup rnadde metninden çikarilrnitir (1982/rn. 53).
3. Grey hakki
Madde 61- çahanlar, iverenIeriyIe olan iIikilerinde ekonomik ye sosyal durumlarini korumak ye
geIitirmek amaciyla grey hakkina sahiptirler.
127

TBB ANAYASA ÔNERISI 2007

Grey hakkinin kullanulmasu, kamu düzeninin, genel
sa öluöun veya kamu güvenhiöinin korunmasi amaçlaru
He sinurlanabilir. Grey hakkinin istisnalaru ye içverenIerih hakiari kanunla dUzenlenir
çi niteIii taumayan kamu hizmeti görevlilerinin
bu alandaki hakiarinin kapsam, istisna ye sinirlaru,
gördUkleri hizmetin niteliQine uygun otarak ye hakkin
baölu olduöu amaca uIamayu zorIaturmayacak 6190de kanunla dUzenlenir.

Gerekçe:
Grey hakki, bir Anayasada yer almasi gerekrneyen ye kanunkoyucunun hareket alanini gereksiz bir
biçimde sinirlayan hukumierdenayikianarak uluslararasi standartlara uygun bir dUzenlerneye kavuturulmuflur.
Grey hakki da sendika ye toplu s6z1erne hakiarinda oldugu gibi turn çalianIar için gUvence altina
a1inmitir. Ancak kanunkoyucu içi niteligi tairnayan kamu hizrneti gorevlilerinin gre y hakkini ayri
bir kanun ile dUzenleyebilecek ye bu kanunda kamu
hizmetinin ozelliklerini ye gerekierini goz onUnde
tutarak bu hakkin kapsarn, istisna ye sinirlarini bu
kesim içinde yer alan hizmet kategorilerinin niteligine uygun bir biçimde belirleyecektir. Ancak bu
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dUzenlemenin, hakkin bagli olduu amaca u1amayi zorIatirmayacak olçUde yapilmasi gerekecektir.
Maddenin 3. fikrasi bu amaçla 6neri1mitir.
Kamu duzeninin, genel sagligin ve/veya ulusal
guvenligin korunmasi, grey hakkini niteligine uygun
sinirlama nedenleri olarak belirlenmi$ir. Maddenin
2. fikrasi bu amaçla onerilmitir.
"Kamu duzeninin veya genel sag/igin korunniasi veya ulusal savunnia amaçlarinin" grey hakkini
sinirlama nedenleri olarak uygun ye yeterli olacagi
duflinulmuflur.
Lokavta anayasal bir hak olarak yer verilmesi uygun gorulmemi, iverenlerin gre y karisinda
sahip olacakian hakiarm duzenlenmesi kanunkoyucunun takdirine birakilmitir. Avrupa Ulke!erinde de
lokavta bir temel hak statUsU verilmemiflir. Fransa
ye !talya gibi Ulkeler lokavti bir hak o!arak tarnmazken; Almanya gibi ban Ulkeler, bu hakki sinir!i bir
biçimde, sadece savunma araci olarak yargi kararlariyla kabul etmi1erdir. Uluslararasi s6z1eme1erde
de lokavt, grevie edeger ye zorunlu bir mUcadele
araci olarak dUflinUlmemiflir. Bu konu her ulkenin
iç hukukuna birakilmiflir. Lokavta Anayasa'da yer
veri1memi olmasi, onun yasakiandigi anlamina gelmez. Kanunkoyucu iverenlerin bu alandaki hakia129
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rim LUke ihtiyaçlannin gerektirdigi Olçudé duzenleme imkanina sahiptir.
D. Sosyal güvenlik
I. Sosyal güvenlik hakku
Madde 62- Herkes, sosyal güvenlik hakkina sahiptir.
Deviet, bu gUvenIii saIayacak gerekll önlemleri
alir ye buna uygun örgütü kurar.
Kendi kusuru diindaki nedenlerle geçim olanaklarinu yitiren kiiIer, asgari düzeyde bir gelirden yoksun brrakulamaz. YurttaIara saIanmasu gereken asgari sosyal gUvenlik standartlaru kanunla düzenlenir.
Gerekçe:
Maddenin ilk iki fikrasi, yUrurlUkteki Anayasa'nin ilgili maddesinden aynen a1rnmitir. Uçuncu
fikra ise, sosyal guvenlik hakkinin gerçek1etiri1mesi zorunlu asgari dUzeyini güvence aitma almayi
amaçlayan yeni bir dUzenlethedir.
Sosyal guvenlik hakki, pek çok Ulkenin Anayasasinda dUzen1enmitir. Uygulamaya bakildiginda, bu hakkin saiadigi güveneenin turu ye duzeyi
bakimrndan Ullceler arasinda Onemli farklihklarin
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bulundugu goruliiyor. Maddenin UçUncu fikrasinda,
deviete, bu hakkin gerçek1etiri1mesi zorunlu olan
asgari dUzeyini gUvence altina alma gorevi yUklenmitir. Sosyal gUvenlik hakkinin asgari dUzeyi, bir
kimsenin kendi kusuru diinda, geçim kaynaklarini
kaybetmesi durumunda dogacak riskleri kapsamalidir. Bu baglamda, yahhk, isizlik, yetim kalma,
bedensel veya zihinsel engeli nedeniyle çaliamama
gibi durumlarin tUmU sosyal guvenlik emsiyesi altina alrnmandir. Bu kategorilere giren kiilere saglanacak gelir veya yardimlann dUzeyi, devietin mali
olanaklarina bagli olarak degiebilecek ama her halUkarda kiinin onurlu bir hayat surdurmesine yetecek duzeyin altina inemeyecektir (1982/m.60).
2. Ozel olarak korunmasi gerekenler
Madde 63- Devlet, sava ye görev §ehitlerinin dul
ye yetimlerlyle gazileri ye malulleri korur ye toptumda
kendilerine yaraçir bir düzeyi saölar.
Deviet, engellilerin korunmalarunu ye toplum yaamuna uyumlarini saIayucu önlemleri alur.
YaIuIar, devletçe korunur. YaIuIara deviet yardimu ye satanacak dier hakiar ye kolaylikiar kanunla
düzenlenir.
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Deviet, korunacak çocuklarin topluma kazandurilmasi için her tUrlü önlerni alur.
Bu amaçlarla gerekli örgUt ye tesisleri kurar veya
kurdurur.
Gerekçe:
Anayasa'daki metin aynen korunmuflur (1982/
m. 61).
3. Yabancu Ulkelerde çaIuan yurttalar
Madde 64- Devlet, yabanci ülkelerde çaluçan yurttaIarun aile birliinin, çocuklarunin öUretim ye e öitimi
-nm,kUltregsi Hoyalgüvenikr
satanmasi, anavatanla baIiIikIarinin korunmasi ye
yurda dönüIerinde yardumci olunmasu için gereken
önlemleri alir.
Gerekçe:
Anayasa'daki metin aynen korunmuflur (1982/
m. 62).
F. SaIuk hakki
Madde 65- Herkes saöluk hakkina sahiptir.
Deviet, herkesin yaamunu beden ye ruh saIiu
içinde sUrdUrmesini saölama görevini, kamu ye özel
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kesimlerdeki saölik ye sosyal kurumlarindan yararlanarak, onlari denetleyerek yerine getirir.
Sa ölik hizmetlerinin yaygun bir biçimde yerine getirilmesini saölamak amaciyla genel salik sigortasi
sistemi kanunla kurulur.
YurttaIar temel saöhk hizmetlerinden yoksun burakilamaz. Bu hakkin uygulama esaslari kanunla diizenlenir.

Gerekçe:
1982 Anayasasi'nin 56. maddesinde çevre hakki
ile birlikte dUzenlenen ye saghkli bir çevrede yapma hakki olarak nitelenen hakkin, herkesin saghkli
bir yaam hakkina sahip o1duu ilkesi getirilerek,
bagimsiz bir sosyal hak olarak duzenlenmesi, Ulkemizde buyuyen saglik sorunlannin çOzUmUne katkida bulunacagi dUuncesiy1e gerekli g6rU1mUtUr.
Maddenin diger fikralari aynen a1rnmi genel saglik
sigortasi için "kurulabilir" yerine "kurulur" ifadesiy!e dev!et için yUkUmlU!Uk getiriImitir.
Son fikrada yurtta!arin temel saglik hizmet!erinden yoksun biraki!amayacagi be!irti!erek, sag!ik
hakkinrn gerçekIetiri!mesi zorun!u asgari duzeyi
ortaya konmuflur. Bu hukum uyannca, deviet saglik
hizmet!erini derece!endirecek ye temel hizmet!erden
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her yurttain yararlanmasini kanunla gUvence altina
alacaktir. Temel saglik hizmetlerinden yararlanma
hakki, deyletin mali olanakiarinin yetersizligi ileri
sUrUlerek engellenemez.
Konuthakki
Madde 66— Herkes gereksinimlerine uygun bir konutta oturma hakkina sahiptir..
Hiç kimse yaamini sUrdürmesi için gerekli barinacak bir yerden yoksun birakilamaz. Bu hakkin
gerçekIetiriImesi igin yerel yönetimlerin üstleneceöi
yükümlülükler kanunla belirlenir.
Deviet, kentlerin özelliklerini ye çevre kouIIarini
gözeten bir planlama çerçevesinde, yurttaIarin gereksinimlerini kariIayacak ye kiracilari koruyacak
tedbirleri alir, toplu konut giriimIerini destekier.

Gerekçe:
YururlUkteki Anayasa'rnn 57. madde metni, ilke
olarak korunmu, ancak gereksinim!erine uygun bir
konutta otunné hakki, mal sahibi olmanin yaninda
kiraci sifatiyla oturmayi da kapsayacak biçimde geni!eti1mitir.
Maddenin ikinci fikrasinda, bu hakkrn gerçek1etiri!mesi zorunlu asgari duzeyi gOsteriImitir.
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Buna gore, evsizler veya bir evde oturmarnn bedelini Odeyemeyecek durumda olanlar için, deviet
bir barinak sa1amak zorundadir. Bu asgari dUzeyin
otesinde, birinci ye UçUncü fikralarda deviete, kiiye
guvenli, bari içinde ye onurlu bir hayat surecegi bir
konutu saglama gOrevi verilmi$ir.
Yeterli besin ye temiz suya ulaçma hakki
Madde 67- Hiç kimse yaamunu sürdürmeye yetecek ölçUde gida ye temiz suya uIama hakkundan
yoksun birakiiamaz. Bu hakkun gerçekIetiriImesi için
yerel yönetimier He çaiiçtirdikian kiiler bakimundan
kamusal ye özei sektöre ait iyerIerinin Ustienecekieri
yükümlülükier kanunia dUzenienir.

Gerekçe:
Yeterli gida ye temiz suya u1ama hakki, ki§inin fiziksel varligini sUrdurmesi bakimindan vazgeçilmezdir. Yeterli gidanin duzeyi, olaganustu durumlarda bile "açlzktan kurtulma ha/cia "nin gerektirdigi duzeyin altrnda belirlenemez. Maddede "su
hakki "nm "temiz suya u1aynia ha/cia" ek1inde aynca belirtilmesi, iklim kou11ari yuzunden, Ulkemizin
içilebilir su kaynaklannin her gecen gUn azalmasi
nedeniyle gerekli gorulmUflur. Bu hak, herkesin ki135
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iseI ye ev içi kullanimi için yeterli, guvenli, erii1ebilir ye bedeli odenebilir suya sahipo1masini guvence altina almaktadir. Bunu saglamak Uzere deviet,
yerel yOnetimlere ye ça1itirdik1an kii1er bakimindan ozel veya kamusal kurum ye iyer1erine duen
sorumlulukiari kanunla dUzenleyecektir.
TUketici hakian
Madde 68- Tüketiciler, mal ye hizmetler bakimindan, yeterli dUzeyde bilgilenme, aldatuci rektâmlardan
korunma, uygun bir garanti süresinden yararlanma,
u öradiklan zararin tazminini isteme gibi konularda etkili idari ye adli yotlara bavurma hakiaruna sahiptir.
Mat ye hizmet arzunda, tüketicilerin saöIuOunun,
güvenhiinin ye ekonomik çukarlarunun korunmasu için
zorunlu olan yükümlUlUkler kanunla dUzentenir.

Gerekçe:
Sosyal hakiar hak sahipligi yonUnden ele'alindiginda, en geni anlaniiyla, sosyal ye ekonomik yOnden korunmaya muhtaç kesitnierin hakiari olarak
tanimlanabilir. GUnUmUzde tuketiciler, hangi sosyal
statude ye ekonomik dUzeyde olursa olsun, piyasaya sunulan mal ye hizmetler bakimindan korunmasi gereken bir kesim o1uturmaktadir. TUketicilerin
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sagligi ye guvenligi sosyal devletin kayitsiz kalamayacagi bir durumdur. Bu nedenle, tuketici hakian
sosyal haklann bir parçasi kabul edilerek anayasal
dUzeyde gUvence aitma a1rnmitir.
1982 Anayasasi (m. 172) ye bu metnin ilk halinde (m. 180), tUketicilerin korunmasi temel hak ye
ozgUrlukler boliimUnde degil, ekonomik hukUmler
bolUmUnde devietin gOrevi olarak duzenlenmifli.
Burada benimsenen yak1aimla, tuketicilerin korunmasi devlet için bir yukumlUlUk, kiiler için bir hak
niteligi kazamniflir.
Ulkemizde tuketici hakian balumindan, devlet
gerekli yasal duzenlemeler ile idari ye adli yapiyi
belli olçUde oluturmu$ur. Tuketicinin Korunmasi
Hakkinda Kanun 1995 yilrnda çikartilmi, tUketici
hakem heyetleri il ye ilçe olceginde o1uflurulmu,
tuketici mahkemeleri çahmaya balamitir. Tuketici haklarma anayasal bir temel kazandirmak bu
alandaki çabalan destekleyici, eksikleri giderici bir
i1ev gorecektir.
III. Devietin iktisadi ye sosyal ödevleri
Madde 69- Devlet ekonomik ye akçali kaynakianni; sosyal ye ekonomik alanlarda Anayasayla belir137
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lenen görevlerinin gerektirdigi öncelikleri gözeterek
kullanir.

Gerekçe:
Anayasa'nin 65. maddesi 2001 Anayasa degiik1igine kadar deviet odevlerine i1ikin onceliklere
uymamanin, mevcut imkân ye kapasiteleri bu oncelikiere uygun yonde tahsis etmemenin bahanesi
olarak kullanilmaya e1veri1iydi. Ayrica maddenin
kenar ba1igi da amacini aacak OlçUde hatahydi;
cunkudevietin olumlu bir edimini gerektirrneksizin de kullanilabilen sosyal ye iktisadi hakiari da
kapsàyan bir ifadeye sahipti. Bu nedenle sozkonusu
maddenin, ba1igi ile birlikte degitiri1mesi uygun
buIunmu ye yerine u kural oneriImiti: "Deviet,
Anayasada ongorulen ekonomik ye sosyal amaçlara
u1acma odevlerini, ekonoinik ye akçali kaynakiarini bu amaçlara uygun onceliklereyOnelterekyerine
getirir". 2001 Anayasa degiik1igi bu onerimizi ilke
olarak benimsemi ye Onerimizi ilke olarak karilayan bir duzenleme gerçek1etirmitir. Her iki diizenleme de gOz onUnde tutularak devietin iktisadi
ye sosyal odevierinin gerçek1emesinde belirleyici
bir rol oynayan bu maddenin ge1itiriImesi saglanmitir. Yeni dUzenlemeye gOre deviet, ekonomik ye

138

IKIISADI, SOSYAL YE KULTUREL HAK YE OZGURLUKLER

akçali kaynakiarmi; sosyal ye ekonomik alanlarda
Anayasayla belirlenen görevlerinin gerektirdigi oncelikleri gozeterek kullanacaktir. Boylece kaynaklarin kullanim onceligine daha belirgin bir vurgu
kazandin1mitir. GUnce11etirme ça1ima1arinda bu
oncelikler Anayasa'nin çeit1i maddelerinde somut1atiri1digindan, bu maddenin iIevi ye uygulama
alani daha da geni1emi olacaktir (1982/m.65).
IV. Kültürel hakiar ye özgUrlükler
A. Eöitim ye ö örenim hakki
Madde 70- Kimse, e Uitim ye öörenim hakkindan
yoksun birakilamaz.
E Uitim y e örenim, Anayasanin temel ilkeleri doörultusunda, çada bilim ye eitim esaslaruna gore,
devietin gözetim ye denetimi altinda serbestçe yapuhr. Bu esaslara aykiru e Ultim ye o örenim yerleri açulamaz.
Ozel okullarun ba öli olduUu esaslar, devlet okullari He erisilmek istenen dUzeye uygun olarak kanunla
dUzenlenir.
Anaokulu ö örenimi herkese açik ye kamuya alt
kurumlarda parasuzdrr.
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Sekiz yulhk ilkörenim, kiz y e erkek her yurtt
için zorunlu y e kamuya all okuliarda parasuzdir.
Ortaoörenim herkese açuk y e kamuya alt okullarda parasuzdur.
Deviet yüksekörenimin, yurttalara fursat eitIii
saIayacak biçimde, kiisel yetenek temelinde herkes
igin eriiIebiIir olmasunu saölar.
Deviet, maddi olanakiardan yoksun baaruIu orencilerin, en yUksek oörenim derecelerine çukmalaruflu saölamak amaciyia bursiar y e bafla yollarla gerekli
yardimlaru yapar.
Deviet, durumlaru nedeniyle özel eöitime gereksinimi olanlari destekleyecek onlemleri atur.
Resmi y e özel kurumlarda eUltim ye örenim dill
TUrkçedir. Eitim y e örenim kurumlarinda okutulacak yabancu diller lie Türkçeden bafla dillerde yapulacak dersierin baöii olacaöu esaslar kanunla belirlenir.
Gerekçe:
Maddenin ilk halinde, egitim ye ogrenim hakkinin gerçekletiriImesi "devietin bacta gelen odevlerindendir" ibaresi bulunmaktaydi. Bu ibarenin
metinden çikarilmasinin nedeni, egitimin yarn sira
saglik, sosyal gUvenlik, konut gibi diger ban hakiar
bakirnindan da deviete kaçinamayacagi yukUmIU140

IKTISAD1, SOSYAL Vi KULTUREL FlAK VE OZGURLUKLER

lukler getiri1mi olmasidir. Artik sosyal hakiar içinde yalrnzca zorunlu egitim degil, diger bazi hakiar
da dava yoluyla talep edilebilir hakiara donUflUrUlmUtur. Diger bit deyile, devietin "bayta ge/en
odevleri "nin sayisi arttirilmi ye aralarinda bir Oncelik siralamasina gitmeksizin tUmttnUn gerçekleflirilmesi amaçlanmitir.
Madden in ilk üç fikrasi ozde yururlUkteki metnin
1., 3. ye 6. fikralarma karihktir. Ancak cagda bilim ye egitirn esaslari, Ataturk ilke ye devrimlerinin
da hedefi oldugundan, bunlann 3. fikrada anayasal
bit egitirn y e ogretim illcesi olarak ayrica tekrarlanmasi Anayasa teknigi açisindan uygun g6rU1memitir. Ayrica egitim y e ogrenimin, Cumhuriyetin turn
kazanimlarini koruyan Anayasa'nin temel ilkeleri
dogru1tuunda yapilacagi ozellikle vurgularnnitir.
Ikinci fikra, egitimve ogrenirnin devietin gOzetim y e denetimi altinda serbestligi illcesini gUvence
altina almaktadir.
Port, be, alti ye yedinci fikralarda anaokulundan yüksek ogrenime kadar egitirn ye Ogretim
kururnlari kademelendirilmi ye her bir duzey bakimindan yurttalarin hakian ye devletin gorevleri
açikça be1irtilmitir.
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Egitim hakkrnrn gerçekle$irilmesi zorunlu asgari duzeyi, 1961 y e 1982 Anayasalarrnda ilkogretim
aamasi olarak ifade edilmitir. Bu duzeyin yUkseltilmesi bakinnndan, genellikle ortaogretim duzeyi
hedef ahnarak öneriler getirilmitir. Ortaogretim,
gUnilmuzde, zorunlu olmamakia birlikte, herkese
açik y e deviet okullannda parasizdir. Bu ogrenim
dUzeyi, mesleki ye teknik egitimi de kapsayacak biçimde, Ulke duzeyinde belli 61çUdeyaygin1am1tir.
Kukusuz, ortaUgretimin nicelik ye nitelik yOnUnden daha da ge1itiri1mesi Ulkenin sosyal ye ekonomik geliimi açisindan bUyUk önem taimaktadir.
Deviet bu yondeki çabalarini surdururken, 4. fikra
ile onemli bir gOrev daha Ust1enmi olmaktadir. Bu
görev, Ulkemizde uzun yillar boyunca ihmal edilen
okul oneesi egitimdir. cocuklarin zihinsel, duygusal
y e sosyal geliimi balummdan çok onemli bir donem olan 3-6 ya arasi yillari kapsayan bir ogrenim
programi bakimindan yaygin bir kurumlama sözkonusu degildir. Ulkemizde yalnizea 5-6 ya arasi
çocuklann % 30'u anaokulundan yararlanabilmektedir. Anaokulu, çocugun yaamindaki ilk gerçek
sosyal deneyimleri kazandigi yer olarak yapmsal
bir öneme sahiptir. Burada edinilen bilgi, deneyim
ye a1ikanliklar, genellikle kalici olmakta ye sonra142
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ki ogrenim duzeylerinde ge1itirilebiImektedir. Bu
nedenle, uygulamada ana smifi adi altinda 5-6 ya
araligindalci çocuklara verilen okul Oncesi egitimin
en azindan 4-6 ya araligina çekilerek Ulke dUzeyinde yaygin1atirilmasi bUyuk Onem taiyor. Bu dogrultuda, 4. fikrada devlete, asgari iki yilhk anaokulu
ogrenimini herkese açik ye kamuya ait okullarda parasiz olacak biçimde duzenleme görevi verilmiflir.
tikogretimi dUzenleyen 5. fikrada yururliikteki
Anayasa'nin ilgili hUkmu korunmu; 6. fikrada devletin ortaogretim bakimindan Ustlendigi yukUmlUlUk
belirgin hale getiri1mi; 7. fikrada yuksekogretim
bakimindan firsat eit1igi ilkesi Ozellikie vurgulanmitir.
4-7. fikralarda geçen "zorunlu ogrenim" deyimi, ogrenimin çocuklar bakimindan bir "ha/c", anne
babalar için bir "odev" ye devlet içinmali kaynaklarin yetersizligi ileri sUrulerek kaçinilamayacak bir
"yukumluluk" oldugunu ifade ediyor. Ogrenimin
"herkese açzk"olmasi, belirli bir ya diliminde bulunan veya bir Oncek.i ogrenim duzeyini tamamlayan ogrencinin, baka bir Ozel kapasite aranmadan
bu dU.zeydeki ogrenime devam edebilmesi demektir.
Ornegin, anaokulu belirli bir ya diliniindeki herke-
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se açiktir; ortaogretime, i1k6retimi bitiren herkes
bavurabi1ir. Buna kari1ik, yuksek ogretim, kisisel
yetenek temelinde herkes için eriiIebi1ir olmandir.
Sekiz ye dokuzuncu fikralar, yUrUrlUkteki 7. fikralarla ozdetir.
2001 tasansinin son fikrasindaki "devlet, durun dart nedeniyle ozel egitime gereksinimi olanlari
toplumayararli kilacak onlemleri alir" ifadesi çikarilmi ye 9. fikra "... destekleyecek onlemleri alir"
biçiminde degitiri1mitir. Taslaktaki ilk ifade, hireyi topluma yarari olçusUnde desteklemeyi hedef
edinen, otoriter bir çagnim içermektedir. Ozellikie
bedensel ye ruhsal engelli kii1er1e Ustün yetenekli
çocuklarin bu maddenin kapsamina girdigi duunUlUrse, topluma yararli olma olçUtunUn egitim ye
ogrenim hakkinrn asli olçUtU olamayacagi daha iyi
anIailacaktir.
Yururlukteki maddenin 2. fikrasinda "Ogrenim
hakkinzn kapsaini kanunla tespit edilir ye duzenlefir" hukmU yer almaktadir. Bu hukum, anayasal
guvenceyi i1evsiz birakmasi bakimrndan madde
metninden çikari1mitir.
YUrUrliikteki maddenin 4. fikrasinda yer alan
"Anayasaya sadakat" kurali Anayasa'ya uyma yU144
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kUmlUlUgu ise, bu herkes için baglayicidir. Bunun
egitim ye ogrenim için özel bir hukumyapilmasi,
Anayasa'ya ilikin objektif ye bilimsel e!e$iriler,
ogrenirn ozgurlUgU ile bagdamayacak bir baski yaratir. Bu nedenle metinden çikari1rnitir.
Tipik bir tepki hUkmU olan, yururliikteki 8. fikranin Anayasa'da yer almasi saluncali gorulmUflur.
Anayasa'nin genel esaslan bolUmunde Turkçenin resmi dii o!dugu belirti1mitir. Resmi dil anlamini, etnik gerçekligi aan ye TUrkçe'nin herkese
anadil olarak empoze edilecegi iz!enimini uyandiran 9. fikradaki duzenleme yerine "Resmi ye ozel
kurum/arda egitim ye ogrenim diii Turkçedir." temel kura!ina yer veri1mi ye egitim ye ogrenim kurumlannda okutu!acak yabanci diller He TUrkçe'den
baka dillerde okutu!acak ders!erin bagh o!acagi
esas!ar yasal dUzen!emeye birakilmitir. BOy!ece
TUrkiye ' deki okuilarda egitirn ye ogretirnin ilke o!arak Turkçe yapilmasi ye ancak mes!eki bilgiyi uluslararasi duzeyde geli$irmek bakimrndan ye gerekli
gorUlen diger durumlarda i!gi!i ders!erin yabanci
dude veri!ebi!mesinin sag!anmasi kanunkoyucunun
takdirine bira1uirnitir (1982/rn. 42).
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B.Bilim ye sanat özgUrIüü
Madde 71- Herkes, bilim ye sanati serbestçe orenme ye ööretme, açiklama, yayma ye bu alanlarda
her türlü araturma yapma hakkina sahiptir.
Deylet, sanat çaIimaIarunu ye sanatçuyi korur.
Gerekçe:
YUrurlUkteki 27. maddenin birinci fikrasi aynen
korunmuflur.
Nesnel ye anayasal koruma alanlan dirnda, sinirlamaya e1veri1i olmayan bilim ye sanat ozgfirlukierinde ozel sinirlama nedeni ongorUlmemiflir.
Bu ozgurlUklerin nesnel ye anayasal sinirlari He ilgiii somutlaflirici yasal duzenlemelerin yapilabilmesi
yet erlidir.
Deviete yuklenen Odev, yUrurlUkteki Anayasa'
nin 64. maddesinin ozUnü yansitmaktadir. Onerimizin 145. niaddesinde ongOrUlen "Kultur ye Sanat
Yuksek Kurulu" bu görevi yerine getirecektir.
C.Kitle iIetiim özgürlükleri
1. Basin ye yayun özgürIUU ye ek gUvenceler
Madde 72- Basin özgürdUr, sansür edilemez; izin
ye akçali gUvence kouIuna baölanamaz.
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Deviet, basin, yayn ye haber alma özgUrlüklerinin
çoulcu bir toplum yapisinin gerekierine uygunluuflu salayacak önlemleri alir; tekel olumasini önler.
Süreli yayin çikarabilmek !gin, kanunun gösterdii bilgi ye belgelerin, kanunda belirtilen yetkili makama Yerilmesi yeterlidir. BasimeYi kurma, Izfl Ye akçali
gUvence kouluna baölanamaz.
Kanuna uygun biçimde kurulmus basimeYi Ye
eklentilerine Ye basin araçlarina, suç araci olduklari
gerekçesiyle bile olsa el konulamaz Ye bunlar zoralim
konusu edilemez veya iletilmekten alikonulamaz.
Süreli yayinlarin çikarilmasi, yayim koullari, akçali kaynakiari Ye gazetecilik mesleUi He ilgili esaslar
kanunla dUzenlenir. Kanun, haber, dUünce Ye kanaatlerin serbestçe yayimlanmasini engelleyici veya
zorlatirici siyasal, ekonomik, akçaliYe teknik koullar koyamaz.
SUreli yayinlar, deYletin Ye dier kamu tUzel kiilerinin veya bunlara baUli kurumlarin araç Ye olanaklarindan eitlik esasina gore yararlanir.
Yargi goreYinin amacina uygun olarak yerine getirilmesi !gin, kanunda belirlenecek sinirlar içinde mah
kemece Yerilecek kararlar sakh olmak Uzere, olaylar
hakkinda yayin yasai konulamaz.
EN
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SUreli ye sUresiz yayinlarin toplatilmasi, bu onlemin uygulanacainin kanunda açikça gOsterildii
suçlarda soruturma ye kovuturmaya geçilmesi durumunda hâkim karartyla mUmkUndür. Bu yayinlar,
devietin Ulkesi ye ulusuyla bOlUnmez bUtUnlUöUnUn,
ulusal güvenliin, kamu dUzeninin, genel áhlâkun korunmasi ye suçlarin önlenmesi bakimindan gecikmesinde sakinca bulunan hallerde de kanunun açukça
yetkili kuldiöi merciin emriyle toplatulabillr. Toplatma
kararu veren yetkili merci, bu kararinu en geç yirmi dört
saat içinde yetkili hâkime bildirir; hakim bu karan en
geç kirk sekiz saat içinde onaylamazsa, toplatma karan hükümsüz sayilir.
Gerekçe:
74. maddenin altindaki ortak gerekçe de belirtiImitir.

2. Basin ye yayin Ozgürlüöünün sinurlanmasi
Madde 73- Basin, yayin ye haber alma özgUrlUOünun sumrlanmastnda, 28. maddenin beinci fikrasu
hUkUmleri uygulanur.
Sava propagandasu yapan; ulusal, urkçu veya dinsel temelli ayrumctluu, dUcmanluUu veya çiddeti tahrik
eden yayinlar yasaklànur.
148
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Türkiye'de yayimianan süreii yayinlar, ancak in.
san hak ye özgUrlükierine dayanan, demokratik ye
laik Cumhuriyet ilkelerine ye devietin Ulkesi ye ulusuyla bolunmezliöi temel hükmUne ye bir önceki fikrada yer alan yasaa aykiriluk nedenlyle hUkUm giyme
durumunda, mahkeme karari He geçici olarak kapatitabilir. Kapatdan sUreli yayunin açikça devami niteIiöini taiyan her türlü yayun yasaktir; bunlar hâkim
karariyla toplatulir. 72 ye 71 maddelerin
Ortak Gerekçeleri
Yururliikteki Anayasa'nin basin ye yaym ozgürlugune ilikin 28., 29., ye 30• maddeleri, ozgilrlfik
ye ek guvenceler (m. 66) ye smirlama kurali (m. 67)
olmak ilzere, daha sistematik biçimde iki maddede
duzenlenmitir.
Basin ye yayin ozgurlugU, 28. ye 29, maddelerin
ayni ozgUrlugu dazenleme konusu yapmasi nedeniyle birlikte ye tek madde olarak yazilmiflir.
72. maddenin 1. fikrasi, yUrUrlUkteki 28. maddenin dii bakimmdan sadeletirilmi biçimidir.
Aym maddenin 2. fikrasrnda, yururlUkteki 28/2.
maddedeki deyletin basin ye haber alma ozgUrlUgUnil saglayacak onlemleri alma Odeyi, "çogulcu bir
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top/urn yap isinin gerekierine uygunlugunu sa/ayacak on/em/er" ye "teke/ o/ucmasini Onleme" eklinde daha nitelikli bir içerie kavuflurdlmutur.
2001 yihndan Once 28. maddenin 2. fikrasin4a
yer alan dii yasaginin ilk Onerimizde çikariImi olmasi, 2001 Anayasa degiik1igi ile benimsenmitir.
Ayni maddenin üçüncU fikrasi, yine 28. maddenin i. fikrasi ile 29. maddenin 2. fikrasi birletiri1erek, sureli ye sUresiz yayin çikarabilmek için bildirim kaydi, kamu makamlanni haberdar etme araci
olarak dUflinUlmu, basimevi kurmanin izne ye mali
teminat kouluna baglanamayacagi kurali konmutur.
DordUncU fikra ile basimevi ye eklentiierine
mudahale yasagi getirilmi$ir. 2001 'den Once yürurlUkte olan kural:, "dev/etin u/kesi ye rni//etiyle
bolunmez butun/ugu. Cumhuriyetin teme/ il/ce/eri ye
milli guvenlik a/eyhinde 4/enrn4 bir suçtan mahkiim
olma ha/i "nde bu mahkümiyete konu olan gazete,
kitap, broUr, bildiri ye sair yazili evraki basan basimevi ye ekientileri için el koyma ye zorahm imkam
OngOrmekteydi. Bu durum anrian suçla hiçbir ilgisi bulunmayan basimevi sahipleri uzerinde onemli
bir baski yaratmasi nedeniyle basin ozgurliigUne
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demokratik bir toplumda zoninlu olmayan bir kisitlama getiriyordu. Bu nedenle ilk Onerimizde, ilgiii kural, 1961 Anayasasi'nin 25. maddesine uygun
olarak dUze1ti1miti. Bu önerimiz de 2001 Anayasa
degiik1igi ile benimsenmi (Anayasa m. 30), ancak
korunan basimevi ye ekientilerinin yasaya uygun
bir biçimde kuru1mu olmasi aranmitir. Bu ekieme
makul goruldugunden gUnce11etirme metnimize i1enmitir.
Sureli yayinlara i1ikin 5. ye 6. fikralar 29. maddenin 3. ye 4• fikralarina denk dUmektedir.
Yargilama görevinin gerektirdigi yayim yasagi
ile ilgili 7. fikra yururlukteki 28. maddenin 5. fikrasi
ile ozdetir.
72. naddenin sekizinci fikrasi ise Anayasa'nin
28. maddesinin toplatma ile ilgili 6. fikrasirnn ilk
cumlesiyle ozdetir; ancak yururlUkteki maddenin
sonraki cUmlelerinde yer alan ye ilk onerimizde ihmal edildigi an1ai1an gecikmede sakinca halinde
kanunun yetkili kildigi mercinin toplatma karan yerebilmesine ilifliin kurallar da bu uygulamanin lusa
surede yargi karanna donUecegi gOz onUnde tutularak bu Onerimize alinmiflir.
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73. maddede basin ye yayin OzgUrliigunUn sinirlanmasi, anlatim ozgUrlugu ile ilgili 28. maddenin
4. fikrasindaki hukumlere tabi ki1inmitir. Burada
Ongorulen smirlama rejimi Avrupa Insan Hakiari
Sozlemesi'nin 10. maddesinden esinlenerek formule edilmi$ir. Onerimizin 14. maddesinde "Sinirlama
neden ye Olçutlerinin yorunilanmasinda Turkiye 'nm
taraf o1duu insan hakiarina iliy kin uluslararase
s6z1eymeler1e kurulan organlarin kararlars da göz
onunde tutulur. " kurali yer aldigindan bu neden ye
olçutlerin yorumlanmasinda AIHM'nin kararlanyla
paralellik kurulmasi ko1ay1ami olacaktir.
• Ayrica Bir1emi Milletler Medeni ye Siyasal Hakiara !1ikin Uluslararasi Soz1emesi'nin 20.
maddesinde ongorUlen yasakiarin ayri bir fikra olarak basin ye yayin ozgurlUklerine uyarlanmasi (f. 2)
uygun g6ru1mutur.
Son fikrada ise ilk onerideki duzenleme (m. 67/
son) çe1iki1i ye sakrncali gorulerek yUrUrlUkteki
Anayasa'nrn 28. maddesinin son fikrási ile uyumlu
duruma getiri1mitir.
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3. Gorsel ye iitsel iIetiim özgUrlüü
Madde 74- Radyo ye televizyon istasyonlari kurmak ye iIetmek, kullanilabilir frekanslarin ulusal
dUzeyde adil daitimuna olanak vermek kaydiyla ser
besftir; bu alanda tekel oIuturuIamaz.
KiiIer ye siyasal partiler, toplumsal iIetiim ye
yayin araçlarundan yararlanma hakkina sahiptirler.
Bu yararlanmanin kouIIari Ye yöntemleri demokratik
esaslara ye hakkaniyet ölçUlerine uygun olarak kanunla dUzenlenir.
Kamusal Ye özel radyo Ye televizyon yayunlaruna
iliçkin esaslar; eUitim ye kUltür öncelikli, çouIcuIuk,
yansiziuk Ye nesnellik ilkeleri çerçeesinde kanunla
düzenlenir.
Kanun, halkin bu araçlarla haber almasuni, dUünce Ye kanaatlere uIamasunu Ye kamuoyunun serbestçe oIuumunu engelleyici sinirlamalar koyamaz.
Bu özgürlüklerin sunurlanmasunda, 28. maddenin
beinci fukrasundaki hUkUmler uygulanur.
Savas propagandasu yapan; ulusal, irkçi veya dinsel temelli ayrumcuIuu, dUmanIuöu veya iddeti tahrik
eden yayunlar yasakianur.
Toplumsal iIetiim araçlarinin yayunlaru Uzerinde
önceden denetim uygulanamaz.
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Görsel ye iitseI iIetiim ozgürlUQU, özerk ye yansuz bir kurulun gözetiminde kullanulir.

Gerekçe:
Radyo ye televizyon yayinlanrn kapsamma alan
g6rse1-iitse1 i1etiim ozgurlugu, g6rse1-iitse1 kuru1uu kurma ye i1etme, yayinlarinin içerigine i1ikin
ilkelerle 96rse1-iitse1 hizmetlerden yararlanma OzgurlugU olmak Uzere baflica üç ogeden o1umaktadir.
Kurma ye i1etme serbestligi, kullanilabilir frekanslar olçUsunde teknik nedenlerle ye bu alanda
tekel oluflurmayl onlemek amaciyla sinirlanabilir.
Burada enformasyon çogulculugunu saglama amaci
yaninda frekanslarin ulusal dUzeyde adil dagilimina
olanak taninmasi gerekir.
Yayrnlarda yansizlik ye nesnellik illceleri yarnnda iç çogulculuk da belirleyicidir. Di çogulculuk,
i1etiim kuru1u1annin teke11emeyi onleyici kurallara baglanmalandir; iç çogulculuk, farkli sosyoktilturel anlatim ye fikir akimlarina açik olma, kamusal ya da ozel kesimde, farkh egilimleri yansitici
ozelligin korunmasidir.
YUrurlukteki 31. madde metninde kitle i1etiim
araçlarindan yararlanma hakkinin yalnizca kamu tU154
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ze1kii1erin elindeki araçlarla sinirli tutulmasi, kitle
i1etiim alanindaki hizh ge1ime ye bu alanda ozel
giriimin kamu sektorunu geride birakan ye önemsiziefliren bir yayginhk kazamnasi nedeniyle yetersiz kalmaktadir. Kitle i1etiim araçlannin kamuoyu
o1uumundaki önemi nedeniyle bu maddenin özel
ya da kamu sektorU ayirimi yapilmaksizin tümUnU
kapsar eki1de formule edilmesi, bu alandaki çagda
ge1ime1erin dogurdugu bir gereksinimdir. Bu nedenle sOzkonusu madde, GilO kapsaminda yeniden
dUzen1enmitjr.
Yayinlarin içerigi konusunda, GiiO için öngorUlen kayitlamalar, duunceyi anlatim ozgurlUgU
için OngorUlenlerin uzantilaridir. Bu nedenle bu özgUrlukier de anlatim ozgurlUgune i1ikin 28. maddenin 4. fikrasindaki rejime tabi lcilinmi$ir. Burada
Ongorulen sinirlama rejimi Avrupa Insan Hakiari
Soz1emesi'njn 10. maddesinden esinlenerek formUle edi1mitir. Onerimizin 14. maddesinde "Sinirlama
neden ye ölçütlerininyorumlanmasinda Turkiye 'nm
taraf o1duu mnsan hakiarina il4c kin uluslararasi
soz1e'melerle kurulan organlann kararlari da gOz
onunde tutulur. " kurali yer aldigindan bu neden ye
olçutlerin yorumlanmasinda AIHM'nin kararlariyla
paralellik kurulmasi ko1ay1ami olacaktir.
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Ayni eki1de BirIemi Milletler'in Medeni ye
Siyasal Hakiara 11ikin Uluslararasi SozIemesi'nin
20. maddesinde ongOrulen yasaklann ayn bir fikra
olarak gorsel y e iitse1 i1etiim ozgUrlugUne uyarlanmasi (f. 6) u'gun gorUlmUtUr.
Yedirici fikrada toplumsal iIetiim araglannin yaymlan Uzerinde onceden denetim uygulamasini engelleyen bir yasak ong6ru1mUtUr.
Toplumun g6rse1-iitse1 hizrnetlerden yararlanma ozgUrlUgunUn baIica gilvencesi, bu alanda o1uturulacak olan Ozerk y e yansiz bir kuru1u olacaktir.
4. Düzeltme ye yanit hakku
Madde 75- DUzeltme ye yanit hakku, ancak kiçilerin
onuruna y e haysiyetine dokunulmasi veya kendilerlyle ilgili gerçee aykuri yayunlar yapitmast durumunda
taninir y e kanunla dUzenlenir.
DUzeltme y e yanit yayimlanmazsa, ilgilinin bavurusu üzerine en geç yedi gun içinde yayumlanmanin
gerekip gerekmediine, hâkim karar verir.
Gerekçe:

/

Anayasa methi anlami itibariyle aynen korunmutur (1982, m. 32).
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I. çevreye iliflin hakiar
A. cevre hakku
Madde 76- Herkes saölikli ye dengeli bir çevrede
yaama hakkina sahiptir.
Deviet, bu konuda yurtta giriimIerini destekieyerek çevreyi korurve gelitirir; çevrenin bozulmasini
engelleyecek y e gelecek kuaklarin da çevreden yararlanmalarini saIayacak önlemleri alir.
Herkes çevre konusunda bilgilenme, katilma ye
bavuru hakkina sahiptir.
KiiIerin ye kurumlarin çevreye karçi ödevleri ye
sorumlulukiari kanunla düzenlenir.

Gerekçe:
cevre hakki, yürUrlUkteki Anayasa'nm 56. maddesinden hareketle formule edilmiflir. Maddenin
yeni yazili biçiminde, bu hakkin korumnasi 1cm
mevcut idari kuruIu1ann yeterli olmayacagi gOz
önUne alinarak, uzman1ami birimleri kurma geregi
yaninda bireylerin cevreyi koruma hak vp odevlerini
Ii.,'
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ancak toplu olarak etkili bir biçimde koruyabildikleri olgusundan hareketle deviet için çevre dernekierini, vakiflar veya 38. madde baglaminda yurtta ginim1enini destekieme yukumiUiugU 6ng6ru1mutur.
Gerek kamu makamlan gerek yurtta1ar tarafindan çevrenin konunmasi ye ge1itini1mesinde önleyici onlemler belinleyici bir iIev gorunler. Bilgilenme,
katilma ye bavuru hakiari; onleme, koruma ye geliflirme ereginde vazgeçilmez guvencelerdir.
B. Ormanlarun korunmasi ye geIitiriImesi
Madde 77- Devlet, ormanlarin korunmasi ye genisletilmesi için gerekli kanunlaru yürürIüe koyar ye
onlemleri alir. Orman niteIi*ini kaybeden veya yanan
ormanlarin yerinde yeni orman yetitiriIir, bu yerlerde
özel veya kamusal amaçli yapuIamaya izin verilemez,
baka tür tarum y e hayvanculuk yapulamaz. Bütün ormanlarin gözetimi deviete aittir. Ormanlara zarar verebilecek hiçbir ilem ye eyleme izin verilemez.
Deviet ormanlaru devletçe iIetiIir ye mUlkiyeti
devrolunamaz. Bu ormanlar, zamanaimt He mülk edinilemez ye kamu yararu duunda irtifak hakkina konu
olamaz.
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MUnhasuran orman suçlaru için gene[ y e özel af cikartlamaz; ormanlaru yakmak, yok etmek veya daraltmak amaciyla içlenen suçlar genel y e özel af kapsamina alunamaz. Ormanlarin yukimina yol açacak siyasal
propaganda yapulamaz.
Ormanlar içinde veya bitiiöindeki köyler halkunin
kalkindirilmasi, gereken durumlarda baka yere yerletirmesi; ormanlari koruma bakimindan, ormanun
gözetilmesi y e iIetiImesinde devietle bu halkun ibirIiöini saIayuci önlemlerin alinmasi kanunla dUzenlenir.
Orman içinden nakiedilen köyler halkuna alt araziler, deviet ormanu olarak derhal aaçIandiruIir.
Orman sunirlari diuna cikarilmis alanlar, devletçe
ihya edilerek orman köylüsünün yararlanmasina tahsis edilebilir. Bu alanlar, bunun duçinda bir kullanima
açulamaz.
Gerekçe:
Anayasa'da iki madde halinde duzen1enmi
Wan; ormanlar ye orman koylusune i1ikin hukUmler ayni madde içinde kisaltilarak ye sade1etiri1erek
yeniden dUzen1enmitir.
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C.Toprak mülkiyeti
Madde 78- Devlet, topraun verimli olarak iIetiImesini korumak ye geli$irmek, erozyonla yitirilmesini
önlemek ye topraksiz olan veya yeter toprai bulunmayan çiftçilikle uöraan köylüye toprak saölamak
amaciyla gerekli önlemleri alir. Kanun, bu amaçla, deUiik tarim bölgeleri ye çeitIerine gore toprain geniIiUini belirleyebilir. Topraksiz olan veya yeter topra Ul bulunmayan çiftçiye toprak saUlanmasu; üretimin
dUmesi, ormanlarun küçUlmesi ye diöer toprak ye
yeraltu servetlerinin azalmasu sonucunu douramaz.
Bu amaçla daöutulan toprakiar bölUnemez, miras
kurallaru duunda baskalarina devredilemez ye ancak
daOutulan çiftçilerve mirasçulari tarafundan iIetiIebiIir.
Bu kosullara aykuri davranilmasi durumunda, daöutiIan topraun devletçe geri alunmasuna iliflin esaslar
kanunla dUzenlenir.
Gerekçe:
Anayasa metni anlam bakimindan aynen korunmuflur (1982/rn. 44).

D.Tarim toprakiaru
Madde 79- Devlet, tarum arazileri He çayur ye meralarun amaç duu kullanulmasint ye tahribini önlemek,
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tarimsal Uretim planiamasi ilkelerine uygun olarak bitkisel ye hayvansai üretimi arttirmak amacuyia, tarim
ye hayvanculikia uöraanIarun iietme araç ye gereçlerinin ye diUer girdiierinin saianmasuni koiayiaturur.
Deviet, bitkisel ye hayvansal UrUnierin deeriendirilmesi ye gerçek deerierinin üreticinin eline geçmesi !gin gereken önlemieri alir.
Gerekçe:
Anayasa metni kenar ba1igi kisaltilarak madde anlarn bakirnindan aynen korunmutur (1982/rn.

45).
E. DoUai kaynakiar ye variukiar
Madde 80- Doöal servetler ye kaynakiar devietin
hUkUm ye tasarrufu altundadur. Buniarun aranma ye ip
letilme hakku deviete aiftir. Deviet bu hakkunu beili bir
sUre için, gerçek ye tUzeikiiiere devredebiiir. Hangi
doöai servet ye kaynaun arama ye iIetmesinin, devletin gerçek ye tüzeikiiIerIe ortak olarak veya doörudan gerçek ye tüzeikiiIer eliyie yapuiacau; arama
ye iIetmenin yapiimasu kanunun açik iznine baUludir.
Bu durumda gerçek ye tUzeIkiiierin uymasi gereken
kouilar ye devletçe yapulacak gözetim, denetim usul
ye esaslari He yapturumiari kanunda gösteriiir.
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Gerekçe:
Anayasa'nin hukmU sadeleflirilerekanlam bakimindan aynen korunmutur.
F. Kiyulardan yararlanma hakki
Madde 81- Herkesin deniz, göl ye akarsu kuyulariyIa deniz ye göl kuyilarini çevreleyen sahil §eritlerinden
yararlanma hakki va!dlr.
Kryilar, devietin hUkUm ye tasarrutu altindadur;
özel mülkiyete konu olamaz.
Dolgu yoluyla toprak edinilmesi yasaktur.

Gerekçe:
Kiyilann korunmasi ye rejimine i1ikin madde,
dogal dengenin surduruimesi ye dogadan eit yararlanma hakki iiginda dUzen1enmitir. Kiyilarin ozel
mUlkiyete konu olamamasi ye kamu makamlari ile
ozel kii1er tarafindan dolgu yoluyla toprak edinilmesi yasagi ile; kiyilarin daha etkili bir duzenlemeye tabi tutulmasi suretiyle, dogal yapi ye ekolojik
dengenin korunmasi yaninda kamunun dogadan eit
yararlanma hakkrnin saglanmasi amaç1anmitir.
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C. Insanluoin ortak mirasina saygu
Madde 82- Herkes, insanliUun ortak mal varhöuna
saygu gösterilmesini isteme hakkuna sahiptir. InsanIu öun ortak mirasini gUvence altina almak amactyla
deviet, Ulkedeki doöa varlikian He tUrn uygarliklarrn
kültürel varlik ye deerIerini korur; bu korurnayi gerçekIetirecek baöirnsiz koruma kurullarini kanunla
oIuturur.
Bu varlikiar ye deöerlerden özel mUlkiyet konusu
otanlara getirilecek sunurlarnalarve bu nedenle hak sahiplerine yapilacak yardimlar ye tanunacak baUiikIiklar kanunla düzenlenir.

Gerekçe:
Bu hak, hiç kimsenin insanligin ortak ma! varligi Uzerinde bakaIarinin kultUrel amaç!ar!a yararlanmasina engel o!abilecek munhasir bir mtilkiyet
hakki talep edememesini ifade eder. Diger taraftan
butun insanlar, insanligin ortak mirasindan yarar!anma hakkina sahiptir. TUrkiye'nin ye oze!!i!kle
Anado!u'nun uygarhk!ar beigi o!ma oze!!igi gOz
Online almarak, ortak miras hem bir hak hem de bir
Odev olarak dUzen!enmitir. Dev!etin duzen!eyiei ye
denet!eyici görevi, konunun oze!!igi nedeniyle uzman ye bagimsiz birimler!e yerine getirileeektir.
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II. Baru hakki
• Madde 83- Herkes ban ye güvenlik içinde yaama hakkina sahiptir.
Bart hakki, kiiIerin iddete ye terörizme kari
korunma, sava suçlarina, barua ye insanhQa karu
suçlara karçi çikma haklarini da içerir.

Gerekçe:
Bir1emi Milletler KumIu Belgesi (1945), gelecek 'kuak1ari sava felaketinden korumak amacini
,en bta beIirtmi ye bu arnaçlarla iyi komu1uk i1ikileri an1ayiinda ban içinde yaama eregini vurguIamitir. AtatUrk'un "Yurtta Sit/h Cihanda Sit/h"
ozdeyiine Anayasa metnine dahil "bcqlangzç" losmmda yer vererek 1961 ye 1982 anayasalari, hak
biçiminde olmasa da bari iradesini yansitmiIardir.
Bu dogrultuda bari hakkina ilke olarak yer verilmis, ilcinci fikrada ise, bans hakkirnn ogeleri ye icerigi diizenlenmi$ir.
Bans hakkina Anayasa'da yer verilmesi, hem UIkemjzin uluslararasi topluluk onUndeki sayginligini
arttinr hem de hazirlanacak yeni Anayasalar için
baka devietlere esin kaynagi o1uturabiIir.
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III. GeIime hakku
Madde 84- Herkes maddi ye manevi varliöinu özgürce geIitirme hakkina sahiptir.
Herkes kültürel kimliöine saygi gösterilmesini isteme ye kültürel kimliUini geIitirme hakkina sahiptir.
Deviet, insanin maddi ye manevi varliöinin geIimesi için gerekli önlemleri alir ye kouIIari hazirlar.
Deviet, sporun kitlelere yayilmasini özendirir ye
destekler. Bu alanda çiddeti önler; duzensizliUi giderici onlemler alir.
Deviet, gençlerin bilimin iii doörultusunda yetime ye geIimelerini salayrcu önlemleri alir.

Gerèkçe:
Yeni Onerilen 81. madde yururlUkteki metnin
(m. 17) kii dokunulmazligi ile kariflirdigi temel bit
hàkki, her insanin kendini ge1itirme hakkini guvence altina almaktadir. Temel hak ye ozgurlukler bu
maddede en geni anlamda korunmu olmaktadir.
Bundan amaç, insan yaaminrn Anayasa'da ongörulen diger hak ye ozgUrlUklerin koruma alarn diinda
kalan bolumUnu de kapsamak ye boylece eksiksiz
(bofluksuz) bir temel hak gtivencesi saglamaktir.
Insan geIime sürecinin konusu degil, oznesidir.
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Ge1ime hakkinin gerçek anlamda kullanimi, kii
ozgUrliiklerine saygiyi, iktisadi sosyal ye kulturel
hakiarin aamah olarak gerçek1etiri1mesini gerekli
kilar. Ge1ime hakki yalnizea birinci ye ikinci kuak
hakiardan ayrilmaz butunlugu ifade etmez; ayni zamanda çevre hakki ile de siki sikiya i1iki1idir. Her
insanin ge1ime hakki Oteki hakiarin OzUnU oluflurur. Onlarm ba1angici ye sonucudur; araci ye amacidir.
Ge1ime hakkiyla ilgili olarak deviete odevler
de yuklenmiflir. Bu konuda deviete verilen odev,
yururliikteki metnin beinci maddesinde devietin,
insanin maddi ye manevi varliginin ge1imesi için
gerekli kou11ari hazirlama gorevi ile ortUmektedir.
Bu odev, 1961 Anayasasi'nin 10. maddesinde daha
belirgin ye açik bir eki1de ifade edilmektedir.
Sporun kitlelere yayilmasi, her yataki yurttalarin beden ye nih sagligini geliflirmek amaciyla
onlemler almasina yonelik olarak devietin odevidir.
Devietin bu odevi, dogal olarak, sporda iddeti ye
dUzensizligi Onleyici ye giderièi onlemler almasini
da içerir.
Deviete gençlerin bilimin iiginda Cumhuriyet
Devrimleri ye Ataturk tikeleri dogrultusunda yeti*meleri için odevler yUk1enmitir.
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V. Planlama
Madde 85- Devlet, kaynakiarin yenilenebilir niteIiöini koruyarak hakça ye bariçi bir ilerlemeyi amaçIayan, sUrdUrUlebilir geIime gerekieri doörultusunda
yerel, bölgesel ye ulusal planlari hazirlar. GeIime ye
kalkinma planlari, iktisadi, sosyal ye kUltUrel ööeleri
dengeli ye uyumlu bir biçimde içerir.
Planlar, sektörlerin ye bölgelerin uyumlu gelisimini, üretim gUçlerinin etkili kullanimini, ulusal tiretimin bireyler ye bölgeler arasinda adaletli daöilumini,
ekonomik siyasetin sosyal, eöitsel ye kültürel siyasetlerle egüdümünü, ekolojik dengenin ye çevrenin
korunmasi He halkin yaam düzeyinin yUkseltilmesini
salar.

Gerekçe:
Surdurulebilir ge1ime, kaynakiarin yenilenebilir niteligini ortadan kaldirmaksizin hakkaniyetii, hakça ye bariçi bir ge1imeyi ifade eder. Boyle
bir ge1ime, ancak planlama ile mumkun olabilir.
Planlamanrn içerigi ye boyutlari, öngOrUlen btitunciii gelime hedefine yonelik olmalidir. Bu nedenle
planlar, yerel, bolgesel ye ulusal olmak Uzere tic diizeyde ongorUimutur. Içerik olarak iktisadi, sosyal
ye kultUrel ogeler, gelimenin kurucu ogeleridir.
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ilkinci fikrada pianlama amiç ye hedefleri somutla$inimaktadir.
Planiama hedefleri; hem Uikenin dengeli kalkinmasinin hem de Anayasa'ca taninan hak ye OzgUrlukierin, ozeiiikie UçUncU ye dordUncU bOlUmde yer
aianlarm gerçekieme biçimi olarak dUflinUlmUflur.
Boyiece, insan hakiarinin insan gereksinimieri lie
6zde1igi ye hakiara saygi derecesi ile toplum-uike
geiiim duzeyinin birbirinden aynlmazhgi vurgu1anmitir.
1961 Anayasasi, "iktisadi, sosyal ye kulturel
kalkinma plana baglanir. Kalks'nma bu plana gore
gerçeklectiri1ir." hUkmu dogruitusunda duzenieme
ongOnnUflUr.
1982 Anayasasi da, pianlamaya, 1961 'in yakiaimrndan farkh da olsa ayrintili oiarak yer vermiflir
(m. 166). Fakat bunu hazirlayacak kurumu (DPT)
Anayasa'dan çikartmitir. Boylece, son on yillar
Turkiye'sini plansizlik ye daginiklik be1ir1emitir.
Onerimizin 144. maddesi, bu eksikiigi gidermek
amaciyia Deviet Planlama OrgUtU'nUn Anayasa'da
ongorulen planlama ilkeierinin bilimsel temeiierde
gerçek1emesini sagiayacak ozerk ye uzman bir birim olarak kuruimasini Ongormektedir.
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Fizik Planlama
Madde 86• Yerieme hürriyeti ye konut hakki He ti.
can, sinai, tarumsal, saöluk, eitim, turizm, ulaim, genel hizmet ye benzer amaçlu arazi kuilanum ye yatunum
hakian, saluklu ye dUzenli bir kentlemeyi, §ehirlerin
özelliklerini, çevre, tarih, kUltUr ye tabiat varlik ye deenierini dengeli bir biçimde gözeten ye özel olarak
deprem ye diöer doöal afet riskierini en aza indiren bir
planlama çerçevesinde kullanulir. Deviet, planlamanun
bu ilkelere baöliluUunu, planlar arasundaki uyumu ye
bütünlüdü saiayacak tedbinleri alur ye bunun için etkill katulum yollarunu agar.
Yukarda anilan like ye amaçlara uygunIuun yar91 öncesi aamada denetimini saIamak, planiama
yetkisine sahip merciler arasindaki egüdüme katkida bulunmak Uzere like kararlaru almak, alt plantarin
ülke ye bölge planlaruna, bölge pianinin da dike pianina aykuruIiu ye bu çerçevede plan bütUnlUöUnUn
bozulduOu iddiasuyla kanunun yetkili kuldiUu kii, kurum veya kurulularca yapulacak bavurulanu inceleyip kanara baUlamak ye ulaçtuu sonuçlaru ilgili kii ye
mercilere iletmek ye kamuya duyurmak Uzere idani ye
mall ozerktiUe sahip bir Plan Denetçileri Kurulu oluturulur. Kurulun oluumu ye çalimasuyla ilgili usul
ye esaslar, özerklik ilkesi gözetilerek kanunla düzenlenir.
169

TBB ANAVASA ONERISI 2007

Gerekçe:
Birinci fikrada planlamanrn konusunu olufluran
hakiar butuntinun genel kullanim çerçevesi çizilmitir. Bu çerçeve dogrudan Anayasa'dan kaynaklanan
bir sinirlama nite1iindedir ye bu sinirlamanin içerigi, planlamaya ilikin belli anayasal degerlerin korunmasina yonelik ilke ye amaçlardir. Bunlar ayni
zamanda planlamanin icerigini Olufluran ye dengeli
bir biçimde gozetilmesi gereken ana unsurlar niteligindedir. Ancak bu unsurlar içinde "deprem ye sair
dogal aft riskierinin en aza indirilmesi" unsuruna
özel bir vurgu yapilmiflir.
Ayni fikranin 2. cttmlesinin iki anãhtar kavrami, planlar arasindaki uyum ye butunluk He bunu
gerçek1etirmenin bir araci olarak katilimdir. Deviet
bunlari saglayacak tedbirleri almakia yukumiti kilinmitir.
Ikinci fikrada ilk fikradaki ilke ye amaçlara
uygunlugun yargi dii denetimini, ozellikle plan
butunlugunu saglamak Uzere "ombudsman" modeli bagimsiz ye ozerk bir kurul: "Plan Denetçileri
Kurulu" Onerilmektedir. Konunun dogrudan ilgili
uzmanlarindan oluturulmasi gereken bu kurul, yargidan onceki apmada yapilacak bavuru1an ince-
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leyerek ilke kararlari uretecek ye yargrnrn yulcunil
onemli olçUde azaltarak gerek plan yetkisine sahip
mercilerin bu alandaki etkinligini ye gerekse yargi
organinin ayni alanda sagladigi denetimi, bilgi ye
fikir yonUnden besleyecektir. Konunun uzmanlik
gerektiren teknilc boyutu nedeniyle, bu Kurula herkesin bavurmasinin etkili bir ileyii onleyecegi,
"kanunun yetkili kildigi k4i, kurum ye kuruliqiar"
sirnrlamasi tercih edilmi; yurttarn da bunlar araciligi He kunila uIaabilmesi dUsunUlmUflur. Kurulun
oluumu ye çahmasiyIa ilgili usul ye esaslar ozerklik ilkesi gozetilerek yasayla duzenlenecektir.
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CUMHURIYETiN TEMEL ORGANLARI
Birinci Bölüm
YASAMA
I. TUrkiye Büyük Millet Meclisi
A.Kuruluu
Madde 87- Türkiye BUyük Millet Mectisi genel oyla
seçilen be yuz elli milletvekilinden oIuur.
Gerekçe:
Anayasalarda çeit1i donemlerde yapilan degiik1ik1er1e u1aiIan sayisal aama kortmmujtur.

B.Milletvekili Seçilme Yeterliliöi
Madde 88- Yirmi be yauni . dolduran her yurtta
milletvekili seçilebilir.
En az ilkoöretimi bitirmeyenler, kusutlitar; yUkUmlü oldüöu askerlik hizmetini yapmamu olanlar; kamu
hizmetinden yasaklular; taksirli suçlar diunda toplam
bir yul veya daha fazla hapis cezastyla hUküm giymi
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olanlar veya affa urami olsalar bile; zimmet, irtikâp,
rüvet, hursiziik, dolandiricilik, sahteciiik, inanci kötUye kuilanma, dolanli iflas gibi suçlarla veya kaçakçilik,
resmi ihale ye aiim satimiara fesat karitirma, deviet
siriarinu açua vurma, casusluk, terör eylemlerine katuima ye bu gibi eyiemieri tahrik ye tevik suçiarrndan
biriyle hUkUm giymi olanlar milietvekili seçilemezler.
Aday olmak, memuriukth'n çekilme kouiuna baölanamaz. Ancak, memurlarun adayiuklari süresince
görevleriyie iiiflhieri kesilir. Seçim gUveniii bakumindan hangi kamu görevliierinin ne gibi kosuiiaria aday
olabilecekieri kanunia düzenienir.
Hâkimler ye savcular lie yüksek yargi organiari ye
Turk Siiãhli Kuvvetieri mensuplari, görevierinden çekiimedikçe aday oiamazlar ye miiletvekili seçiiemezier.

Gerekçe:
Seçilme yai 30'dan 25'e indiri1mi ye "ideolojik veya anar,yik eylemlere katilma" engeli " terör eylemlerine katilma" olarak daraltilmiflir. Her
iki Onerimiz de 13.10.2006 tarih ye 5551 sayili ye
27.12.2002 tarih ye 4777 sayili Anayasa degiiklikleriyle benimsenmitir. 4777, kanunda terOr eylemlerine katilma yaninda Thu gibi eylemleri tahrik
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e tecvik" ifadesine de yer veri1mi olmasi, bizee
de uygun gorulerek giincelletirme metnimize ilenmitir. Agir hapis cezasi kaIdiri1dii için bir ye
daha fazia hapis cezasi yeterli gorUhniiflur. Bunun
diinda yururlUkteki maddede halen de yer alan ye
yan1i anIai1ma1ara yol açan bir ifade zaafi duzeltilerek. " affa uramçc olsalar bile" ibaresi, "ziminet"
suçu ile ba1ayan suçlarrn önUne alrnmitir. Turk
Ceza Kanunu'ndaki du.zenleme göz onUnde tutularak deviet sirlarini aciga vurma suçu yaninda casusluk suçuna da yer veriImitir.
y

C. Seçim donemi
Madde 89- Türkiye BUyUk Millet Meclisi seçimleri
dört yulda bir yapulir. SUresi biten mitletvekili yeniden
seçilebilir.
Meclis, bu sUre dolmadan seçimin yenilenmesine
karar verebilir.
Anayasada belirtilen durumlarda Cumhurbaflaninca verilecek karara gore de seçimler yenilenir. Bu
durumlarda, karar tarihinden kirk be gUnden once
olmamak y e doksan günü amamak kouluyla, yapilacak seçim tarihi de belirlenir.
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Onceki TUrkiye Büyük Millet Meclisinin yetkileri, yeni Meclis toplanincaya kadar sUrer. Bu hUkUm,
Cumhurbaflaninin Anayasada öngörUlen sürede seçilememesi nedeniyle seçimlerin derhal yenilenmesi
halinde de geçerlidir.

Gerekçe:
TUrkiye BUyuk Millet Meclisi seçimlerinin 5 yd
yerine 4 yilda bir yapilmasinin daha gerçekçi olacagi dUflinulmUflur. 1982 Anayasasi, seçim donemini
5 yil olarak ongordugu halde, 1983'ten itibaren hiçbir yasama donemi dort yili geçememi oiup her donemde erken seçime gidilmitir. Bu nedenle yasama
organin seçim dOnemi, 1961 Anayasasi'nda o1duu
gibi don yila indiri1mitir. TUrkiye'de siyasal 1wrumlarin ifleyii, don yilda bir seçimlerin yapilmasinin demokrasi açisindan makul bir sure oldugunu
dogrulami bulunuyor.
Ayrica Cumhurbakani'nca seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi durumunda seçim tarihinin
en kisa ye en uzun sUresinin belirtilmesi de yararli
gOrulmUflUr.
Son fikrada yorum tartimalarrni onlemek amaciyla Cumhurbakani'mn Anayasa'da ongorulen surede seçilememesi nedeniyle seçimlerin derhal yenilenmesi halinde de yeni meclis toplanmcaya kadar
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Onceki meclisin yetkilerinin devam etmesi ongorulmUflUr;

D. Seçimlerin geriye burakulmasi y e ara seçimleri
Madde 90- Sava nedeniyle yeni seçimlerin yapilmasuna olanak bulunmazsa TUrkiye BUyük Millet
Meclisi, seçimlerin bir yd geriye birakilmasina karar
verebilir.
Geri burakma nedeni ortadan kalkmamusa, erteleme kararindaki usule gore bu ilem yinelenir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Uyeliinde boalma
olmasu durumunda, ara seçime gidilir. Ara seçim, her
seçim döneminde bir defa yapilur y e gene[ seçimden
yirmi dört ay geçmedikçe ara seçime giditemez. Ancak, boalan Uyeliklerin sayusu, üye tamsayisunin yuzde beini bulursa, ara seçimlerinin üç ay içinde yapulmasuna karar verilir.
Genel seçimlere bir yd kala, ara seçimi yapulamaz.
Gerekçe:
Anayasa metni aynen korunmu, ancak 27..12.
2002 tarih ye 4777 sayili kanunla ekienen fikra Recep Tayyip Erdogan'in milletvekili olabilmesini
saglamak için dUUnUImu geçici nitelikte bir kural
176

YASAIVIA

oldugundan madde metnine a1inrnarnitir (1982/rn.
78).

E. Seçimlerin genel yönetim ye denetimi
,Madde 91- Seçimler, yarginin genel yönetim ye
denetimi altunda yapihr.
Seçimlerin yönetim ye denetim görev ye yetkisi,
YUksek Seçim Kuruluna aittir.
Anayasa deUiikIikIerinin ye kanunlarin halkoyuna sunulmasi iIem!erinin genel yönetim ye denetimi,
mifletvekili seçimlerinde uygulanan hükümlere . gore
olur.
Sandik kurullarindan baIayarak seçim iIemIerinin her aamasinda, oylama, sayma ye birIetirme
iIemIerinin elektronik ortamda yapilmasu halinde siyasi partiler He baUimsiz adaylarin, giderleri kendileri
tarafindan karsilanmak suretiyle gözetim ye denetimini saIayacak önlemler kanun He alinir.
Gerekçe:
YUksek Seçirn Kurulu, "Yargi" bolUrnUnde ayri
bir maddede dflzen1enmitir. Bu dUzenlerne biçirni,
anayasal sisternatige uygun dUrnektedir (1982/rn.
79).
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Aynca onerimizde "kanunlarin halkoyuna sunulmasi" yOntemine de yer verildiginden, yurUrlukteki kurala buna iIikin bir ekiemenin yapilmasi da
zorunlu olmutur.
Maddeye ekienen son fikra ulkemizde kiasik
yOntemle yapilmakta elan seçimlerin elektronik ortamda yapilmasi halinde seçim guvenligini saglama
amacina yonelik olarak dUzenlenmi$ir. Bilindigi
gibi elektronik ortamda yapilacak ilem1er her zaman gUvenli ortamlarda yapilamamakta ye usulsUzlUk iddialari ileri sUrulebilmektedir. Siyasal partiler
y e baginisiz adaylara boyle bir olanak sunuldugu
takdirde bu konuda denetimi kolayIaacak, gUvenli
bir ortam olu$urulabilecektir.
F. Uyelikle ilgili hükümler
1. Lilusun temsili

Madde 92- Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri,
yalnuz kendilerini seçenleri deUil, tUrn ulusu temsil
ederler.
Kadunlar ye erkekierin Türkiye BUyUk Millet Meclisinde temsili, yUzde krrktan az olmayacak biçirnde
kanunla dUzenlenir.
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Türkiye BüyUk Millet Meclisi Uyelerinden yuzu
ülke seçim çevresi milletvekili olarak seçilir.
Ulke seçim çevresi adaylari diinda kalan milletvekilliklerinin seçim çevrelerine özgülenmesine itikin
usul ye esaslar dengeli bir temsili yansutacak biçimde
kanunla düzenlenir.

Gerekçe:
YUrUrlUkteki 80 maddenin özU ilk fikrada korunmu, ancak milletvekillerinin "seçildikleri bolge" den söz eden ibare, Ulke seçim çevresini engelledigi goz onunde tutularak madde metninden çikarilmitir.
Ikinci fikrada, kadinlar ye erkekier arasindaki
temsil eitsiz1iginin giderilmesine yonelik bir hi!kUm yer a1mitir. Bu hUkum ile Cumhuriyetin hedeflerinden biri olan kadin-erkek eit1iginin yasama
organi dUzeyinde saglanmasi amaçlanmitin.
UçUncu fikradaki dUzenleme genellikie benimsenen, ama Anayasa Mahkemesi'nin iptal karani nedeniyle gerçekIeemeyen "1111cc seçim çevresi" muletvekilligine anayasal bir temel o1uturmaktadir.
Partiler, bu yontemle seçim çevrelerinin baskisindan uzak kalarak halen oldukça ileri derecede yerel-
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Ierni bulunan Ulke siyasal yaamini ulusal dUzeye
yonlendirme o1anaina sahip olacaktir.
DOrdUncu fikra ise ulke seçim çevresi diinda
kalan rnilletvekilliklerinin seçirn çevrelerine ozgülenmesinde kanunkoyueuya dengeli bir temsili yansitacak biçimde duzenlerne yapma yukurnlulugu
getirilmektedir. $u anda yUrUrlukte olan OzgUleme
sisterni, nUfusu ye sayisi az olan seçmene sahip illerin parlamentoda nufus orani yUksek olan ge1irni
illere gOre daha yUksek oranda temsiline yol açrnaktadir. Dernokratik temsili zedeleyen bu dengesizligi
çeit1i yontemlerle gidermek mUmkUndtir. Fikradaki dUzenlerne meveut dengesizligi Anayasaya aykiri
duruma getireceginden, kanunkoyucuyu bu yonde
gerekli reformu yapmaya ozendirecektir (1982/rn.
80).
2; Ant içme
Madde 93- Milletvekilleri göreve baçlarken aaudaki andi içerler:
• "Turkiye Cumhuriyetinin varIiüirn ye ba UimsiziiUrni, (likesi ye ulusuyia böiünmez butünIüãunui, ulusun kayitsiz ye ko.uisuz egemenIiini koruyacaima;
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insan hakiarina dayanan ulusal, demokratik, laik ye
sosyel hukuk devleti ilkelerine ba1i kalacaüima; ulusal dayanima anlay:i içinde toplumun esenliini ye
mutluluüunu gözeteceime, Türkiye Cumhuriyetinden ba$a hiçbir d!vletin Anayasasina sadakat borcu
altinda olmayacaima namusum ye erefim üzerine
ant içerim."

Gerekçe:
'4taturk il/ce ye inkiláplanna" bagliligi bunlara içtenlikle inanmayanlar açisindan ant ögesi yapmak dogru degildir. Ancak bu ilke ye devrirnlerin
Anayasa ilkesine donUmu olanlari elbette ki andin
birer ogesi olmalidir. Andrn metninde '2lnayasa'ya
sadakat" kavrarnina yer verilmesi de bunu vurgularnaktadir. Bir milletvekilinin TUrkiye Cumhuriyeti Anayasasi'na sadakat borcu altrnda olmasi, ayni
zamanda bir yabanci devietin anayasasrna sadakat
borcu altinda bulunmamasini zorunlu kilar (1982/rn.
81).
3. Uyelikle badamayan iIer
Madde 94- Milletvekilleri ücretli veya ücretsiz, resml ye özel bafla hiçbir i ye görev alamaziar. Meslek
kuruIuIariyIa iliçkileri dönem sonuna kadar dondurulur.
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Milletvekilleri, yUrütme organunun önerisine, oluruna, atama veya onamasina baIi resmi veya özel
herhangi bir iIe görevlendirilemez. Bir Uyenin belli
konuda ye alb ayi amamak Uzere, Bakanlar Kurulunca verilecek geçici bir görevikabul etmesi, Türkiye
BUyUk Millet Meclisinin kararina baölidtr.

Gerekçe:
Maddenin birinci fikrasi yeniden dUzen1enmi
milletvekillerine i ye goi-evle ilgili yasakiar istisnai
biçimde uygu1anmitir. Baka bir ifadeyle milletvekilligi baka hiçbir j ye gorevie bagdamamaktadir.
2. fikra aynen korunmuflur.
Birinci fikrada yapilan dUzenlemenin sonucu
olarak son fikra maddeden çikariImitir (1982/rn.
82).
4. Yasama sorumsuzluOu
Madde 95- Milletvekilleri Meclis çalumalarindaki oylarundan ye sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri dUUncelerden, o oturumdaki Baçkanlik Divanunin
tekilfi Uzerine Meclisce baka bir karar alunmadukça,
bunlari Meclis duinda tekrarlamak ye açia vurmaktan sorumlu tutulamazlar.
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Gerekçe:
Yasama sorumsuziugu ye dokunulrnazligi iki
ayri kavram oldugu için iki ayri maddede dUzenlenmiflir. Yasama sorumsuziugu yUrUrlUkteki metinde
oldugu gibi korunmutur (1982/rn. 83).

5. Yasama dokunulmazliöi
Madde 96 - Seçimden once veya sonra suç iIediöi ileri sUrUlen bir milletvekili, Türkiye BüyUk Millet
Meclisinin karari olmadikça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ye yargulanamaz.
Ancak, milletvekili seçilmeye engel bin suç He taksinli suçlar diçinda toplam bir yul veya daha fazla hapis
cezasi genektinen bin suç ilediöi ileri sUrUlen milletvekili hakkunda soruçtunma ye kovusturma yapitabilir,
dava açilabilin, yargilama yapilabilir. Seçimden once
balanmu sonutunma, kovutunma ye yangilama ilemleni devam ettirilebilin. Bu dunumda dahi Meclisin
kanari olmadikça milletvekili gözaltina alinamaz, tutulamaz, tutuklanamaz.
Bir önceki fikrada belirtilen suçlarla alt sinini bin
yd veya daha fazla cezayi gerektiren suçlanin suçUstU
durumu istisnadir. Bu dunumda, tutma, gözaltu ye tutuklama önlemleri, yetkili makamlar tarafindan denhal
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Türkiye BUyUk Millet Meclisi BakanliUina bildirilir.
Seçimden once veya sonra suç ilediöi ileri sUrülen bin mhlletvekili, Yargutayda yargilanir. Devam eden
yargilamalar bakimindan, milletvekilinin Mecliste ant
içmesinin ardindan dosyasi derhal Yargutaya gönderihr. Bu davalarla ilgihi hazirhk soruçturmasunin yUrUtUlmesi, kamu davasunun açilmasi ye yargilama usulleri
kanunla düzenlenir.
Milletvekili seçilme yeterlihiine engel suçlandan
ceza alma durumu diunda, kesinlemi bir cezarnn
çektirilmesi, üyelik sifatinin sona ermesine birakihir.
Uyelik süresince zaman aimi ilemez.
Tekrar seçilen mihletvekihi hakkinda yukaridaki ukralar hUkUmleni uygulanir.
TUnkiye Büyük Millet Mechisindeki siyasal parti
gruplarunca, yasama dokunulmazlriyla ilgili görUme
yapilamaz, karar alunamaz. Gerekçe:
Yasama dokunulmazligi konusunda OngorUlen
ba1ica yenilik, dokunulmazligin, cagda hukuk
dUzenlerinde gUrUidUgU biçimi ile yeniden dUzen1enmi olmasidir. like - olarak, miiietvekiiierinin
sahip buiunduk!ari yasama dokunulmaziiginin en
geni biçimi He korunmasi, miiietvekillerinin hiç
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bir kuku ye tehdit altinda olmaksizin, i1evIerini
yerine getirmesi gerekçesi He korunmutur. Ancak
milletvekili seçilmeye engel bir suçun iIendigi iddiasinin bulunmasi durumunda, bu denli geni bir
korumadan yararlanmalarinin, dokunulmazlik kurumunun amaci ile ortumedigi ye ayrica "hukuk
devieti ilkesi" He bagdamadigi ye ayrica bati demokrasilerindeki yasama dokunulmazliginin daha
çok fiziki ozgurlUkle sinirli tutulmasi anIayii göz
Onüne alinarak, bu tUr suç iddialari karsisinda, muletvekillerinin sahip oldugu yasama dokunulmazligi
kapsaminin daraltilmasi ye sadece "tutnia, gozaltz
ye tutukiama durumlart" He sinirli tutulmasi öngörUlmektedit Burada, tutma, gozalti ye tutukiama
kavramlarinin bu tUr onlemler gibi milletvekilinin
kii ozgurlugunu sinirlayan her tUr (evden çikma,
yurt dip yasagi gibi) kisitlayici onlemi icerdigi diiUniilerek, ayn ayri belirtilmemi$ir. SuçUstU hali,
durumun geregi olarak, ayrica hangi suçlar için
sozkonusu olacagi da açiklanarak, ayri bir fikrada dUzenlenmi$ir. Maddede ayrica, milletvekilleri
hakiundaki ceza davalarinin Yargitay'da gorulmesi yonUnde bir degiik1ik onerilmitir. Maddede en
son, "hakk,nda kesinlepn4 hüküm bulunan bir muletvekilinin cezasinin, uyelik sonunda çektirilmesi"
ilkesi kabul edilmekie birlikte, yukarida sayilan turn
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nedenler ye sakrncalar dikkate alinmak surtiy1e,

"milletvekili seçilme yeterliligine engel suçlardan"
dolayi alinan kesin1emi hukUmlerde, cezanin derhal çektirilmesi an1ayii getiri1mitit.

6. Milletvekilliöinin dUmesi
Madde 97 - Istifa eden veya TUrkiye Cumhuriyeti
yurttaIruyla ilikisi kesilen milletvekilinin üyelii,
durumun Türkiye Büyük Millet Meclisi Baflanluk Divanunca saptanrnasiyla düer.
MilIetvekillii, seçilme yeterliine engel bir suçtan hUkUm glyme veya kisutlanma halinde, kesinIemiç mahkeme kararinin, Türkiye BUyUk Millet Meclisi
Genel Kuruluna derhal bildirilmesiyle düer.
Milletvekilliiyle badamayan bir görev veya
hizmeti sUrdUrmekte direnen milletvekilinin, milletvekilliUlnin düçmesine, yetkili komisyonun bu durumu
belirten raporu üzerine, Gene! Kurul gizli oyla karar
verir.
Meclis çalumalaruna ozursUz veya izirisiz olarak
bir ay içinde toplam be birleim gunu katulmayan
milletvekilinin milletvekilliöinin dUmesine; durumun Meclis Baçkanluk Divanunca saptanmasi Uzerine,
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Genel Kurulca Uye tam sayisinrn salt çounIuunun
oyuyla karar verilebilir.
Uyesi olduöu siyasal partinin temelli kapatilmasina beyan ye eylemleriyle neden olduöu, Anayasa
Mahkemesinin kapatmaya iIikin kararinda belirtilen
milletvekilinin Uyelii, bu kararin Resmi Gazetede gerekçeli olarak yayimlanduu tarihte sona erer. Türkiye
Büyük Millet Meclisi Baflanlii bu kararin gereöini
derhal yerine getirip Genel Kurula bilgi sunar.

Gerekçe:
Birinci y e ikinci fikralar yeniden duzenlenmitir. Boylece istifa eden milletvekilinin milletvekilliginin dUmesi igin gerekli gorUlen Turkiye BUyUk
Millet Meclisi karari kaldirilmak suretiyle nñlletvekilinin OzgUr iradesi esas alinmitir. Turkiye Cumhuriyeti yurttaligi, milletvekili seçilmenin onkoulu oldugundan, yurttalikla ilikinin kesilmesi
halinde milletvekilliginin dUmesi, dogal bir sonuç
olarak kabul edilmitir.

Ikinci fikraya, "seçilme yeteriiine engel ceza
lie hukum giyme" de milletvekilliginin dUme nedeni olarak eklenmi$ir. HukUm kesinlemesiyle Turkiye BUyuk Millet Meclisi Genel Kurulu'na bildirilmesinin uygulamada geciktirilmesine yer birakma187
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mak amaciyla metne "c/er/ia!" sözcUU ek1enmitir
(1982/rn. 84).

7.iptal istemi
Madde 98- Yasama dokunulmazluinin kaldirilmast veya milletvekilliöinin dümesi durumlarinda,
Meclis Genel Kurulu kararin alindiöi veya kendiliöinden olusan durumlarda bu tarihten balayarak yedi
gUn içinde, ilgili veya baka bir milletvekili, kararun;
Anayasaya, kanuna veya Içtuzue aykiriIuu saviyla,
iptali için Anayasa Mahkemesine bavurabiIir. Anayasa Mahkemesi, iptal istemini on be gun içinde kesifl
karara baUlar.
Gerekçe:
Sadece anlatirn degiik1igi yapilarak Anayasa
rnetni aynen korunrnutur (1982/rn. 85).

8.Odenek ye yollukiar
Madde 99- TUrkiye BUyük Millet Meclisi üyelerinin
odenek ye yolluklari kanunla dUzenlenir. OdeneUin
ayhk tutari, en yüksek deviet memurunun almakta oldu öu miktarin bir buçuk katindan faziasuni; yolluk da
ödenek miktarinin yarisunu aamaz.
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Gerekçe:
Maddenin birinci fikrasina bir cumle ek1enmi,
2. y e 3. fikralar anayasal duzenleme konulari olmadigi göz önUne alinarak maddeden çikarilmi$ir. 93.
maddedeki dUzenleme He milletvekillerine ba ska i
ye görev alma yasagi getirildiginden Odenek ye yollukiarinin belli oranda arttirilmasi da uygun gorülmUtUr (1982/rn. 86).
II. Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ye yetki-

ten
A. Genel olarak
Madde 100. Türkiye BüyUk Millet Meclisinin görev
ye yetkileni, kanun koymak, deUitirmek ye kaldirmak;
Bakanlar Kurulunu ye bakanlari denetlemek; Bakantar Kuruluna bell konularda kanun hUkmünde kararname çikarma yetkisi vermek; bUtçe He kesin hesap
kanun tasarilarini görUmek ye kabul etmek; para basilmasina ye sava ilanina kararvermek;•uluslararasu
antlamalarin onaylanmasini uygun bulmak, TUrkiye
BUyUk Millet Meclisi Uye tam sayisinin beçte uc çoöunluöunun gizli oyla kabul edeceöi kanunla genel ye
özel af Han etmek ye Anayasanin diöer maddelerinde
öngönUlen yetkileri kullanmak ye gönevleni yerine getirmektir.
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Génel ye özei af yetkisi Ust sinuru uc yul ye daha
fazla hapis olan suç ye cezalar !gin ancak yirmi yd ara
He uygulanabilir.

Gerekçe:
Maddede genel ye özel af meclis dye tam say!sinin 3/5 'uk nitelikli çogunlugu aranarak zor1átirilrni (1982/rn. 87); ayrica afyetkisinin sik sik kullanilmasini onleyecek yirmi yillik zarnan araligi
öngörUlmU ye bir suç ye ceza sinirlamasi da getiri1rnitir.
B. Kanuniarun önerilmesi ye görüçUlmesi
Madde 101- Kanun önermeye Bakanlar Kurulu,
milletvekilleri ye Anayasanun 41. maddesi .uyarunca
yurttalar yetkilidir.
Kanun tasaru ye önerilerinin Türkiye BüyUk Millet
Meclisinde görüUlme esaslaru ye yöntemi lçtUzUkle
düzenlenir.

Gerekçe:
Anayasa metni anlarn bakirnindan aynen korunrnak!a birlikte onerimizde yer alan halk giriirni sonucu yurttalarin da kanun önerme yetkisi rnaddede
be1irti1rnitir (1982/rn. 88).
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C. Kanunlarin Cumhurbakaninca yayimlanmasi
Madde 102- Cumhurbaflani, TUrkiye Büyük Millet
Meclisince kabul edilen kanunlaru on be gun içinde
yayimlar.
Yayumlanmasini kismen veya tamamen uygun butmadiöu kanunlaru, bir daha görUçUlmek Uzere, bu hususta gösterdii gerekçeyle birtikte aynu sUre içinde,
Türkiye BUyUk Millet Meclisine geri gönderir. BUtçe
kanunlaru bu hUkme tab! deUlldir. Cumhurbaçkanunca
kismen uygun bulunmama durumunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi sadece uygun bulunmayan maddelen görUebilir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, geri göndenilen kanunu aynen kabul ederse, kanun Cumhurbaflaninca
yayumlanur; Meclis, geri gönderilen kanunda deöiiklik
yaparsa, Cumhurbakani deöitirilen maddeleni yeniden TUrkiye BUyUk Millet Meclisine geri gönderebilir.
Anayasa deOiikliklenine ilikin hUkUmler saklidir.
Gerekçe:
YUrUrlukteki 89. madde anlam bakirnindan aynen korunrnu$ur (1982/rn. 89).
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D. Uluslararasi antlamaIarin onaylanmasunu uygun bulma
MADDE 103- Türkiye Cumhuriyeti adina yabancu
devietlerle ye uluslararasu kuruluiarla baöutianacak,
her tUrdeki uluslararasu antIamanun onaylanmasu,
Türkiye BUyUk Millet Meclisinin onayiamayi uygun
bulmasuna baiudur.
Uluslararasu antlaçma niteIiindeki metinier, onaylanmadan once Türkiye BUyük Millet Meclisine sunulur. Genel Kurulun bilgisine sunuluundan ba$layarak
otuz gun içinde Cumhurbakanu, metnin Anayasa lie
ba Udamazlu *Inu ilerl sürerek Anayasa Mahkemesine
bavurabilir. Bir siyasal parti grubu veya en az yirmi
milletvekili de ayni gerekçeyie Anayasa Mahkemesine
bavurulabilecei gibi konu hakkinda görüme açilmasini isteyebilir. Hakkunda Anayasa Mahkemesine
bavurulmayan veya gOrüsme açilmasi isteminde buiunulmayan metinlerin onaylanmasu uygun bulunmuç
saytiur.
Anayasa Mahkemesince, Anayasayia baödamaz
bulunan uluslararasu antiasma niteiiUindeki metinler
onaylanamaz. Anayasa Mahkemesince AnayasayIa badamaz buiunmayan veya hakkunda gOrüme
açuimu olan metinlerin onaylan'masu, onaylanmanun
bir kanunia uygun bulunmasuna balidir.
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Ekonomik, ticarl veya teknik iliflileri dUzenleyen
e
sUresi
bir yuii amayan antlamalar, deviet maiiyesi
y
bakumundan bir yüklenme getirmemek, kii hailerine
y e Türkiye Cumhuriyeti yurttaiarinin yabanci memieketlerdeki mülkiyet hakiaruna dokunmamak kouIuyla,
Resmi Gazetede yayimlanma He yUrürlüe konabilir.
IJiuslararasu bir antiamaya dayanan uyguiama
antlamaiaru lie kanunun verdiöi yétkiye dayanuiarak
yapulan ekonomik, ticarI, teknik veya idarl antiamaiarin Türkiye BUyük Millet Meciisi'nce uygun bulunmasu
zoruniuluu yoktur; ancak, bu fikraya gore yapulan
ekonomik, ticarl antlamalar He veya özel kiiierin
hakiarinu ilgilendiren antlamalar, Resmi Gazetede
yayumlanmadan yürürlüe konularnaz.
TUrk kanunlaruna deUiiklik getiren, uygulanabilmesi yeni kanuniarun yapiimasunu gerektiren veya
asked nitelikte yUkUmlülükler öngOren her türdeki
uluslararasu antlamanin baöutlanmasunda birinci fikra hükmU uygulanir.
UsulUne gOre yürUriUe konularak Resmi Gazetede yayumIanmu olan her tUrdéki ulusiararasi antlamaiar kanun hükmündedir. Bunlar hakkunda Anayasaya aykurulik iddiasu He Anayasa Mahkemesine
bavurulamaz.
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Türkiyenin taraf olduUu, mUnhasiran insan hakiarinin korunmasu amaciyla baöutlanan antIamaIar He
kanunlarin çatumasu halinde ilgili antIama hükümlen uygulanur.

Gerekçe:
Uygulamada, uluslararasi ant1ama niteligindeki
belgelerin tek bit adi yoktur. Birinci fikrada; "uluslararasi antlayma" niteligindeki her turlu metnin,
konusu ye taraf sayisi ne olursa olsun, bu hUkmUn
kapsaminda oldugu be1irti1mitir. Boylece, içerdigi
hUkUmler açisindan uluslararasi antlama niteliginde olan ama taidigi ad nedeniyle niteligi duraksama
yaratabilen metinlerle ilgili sorunlarin çOzUme kavuturulniasi amaçlanmaktadm
Onaylamanin TUrkiye BUyUk Millet Meclisi'nin
uygun gormesiyle yapilabilmesi ilkesi korunmu
aneak bu uygun gormenin herhalde bit kanunla
belirtilmesi kuralindan, pratik nedenlerle ayrilinmitm TUrkiye BUyUk Millet Meclisi içinde oluan
belli bit uyum ye uzlama sonucunda, onaylanmasi
konusunda gOru birligi saglanmi olan uluslararasi ant1ama1arin onaylanmasi için "kanun" çikarilmast gerekmeyecektir. Bu metinlerin onaylanmasi,
ikinci fikrada ongorUlen usul uyarinca, TUrkiye
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BUyUk Millet Meclisi tarafindan "gOri4mesiz" olarak uygun gOrUlmu sayilacaktir. Boylece, tartima
yaratmayan konularda Meclis gundeminin bo yere
igal edilmesi ye kisa surede onaylanabilecek antlamalarin onay ileminin gereksiz yere uzamasi
gibi, uygulamada sikinti yaratan bit durum onlenmi olacaktm
Ancak, Turkiye BuyUk Millet Meclisi içinde,
onaylanmasi için gOrU birligi bulunmayan antlamalarla ilgili olarak, onaylamanin uygun bulundugunun "kanunla" belirtilmesi gerekli olacaktir. Boyle
antlamalar için, TUrkiye BUyUk Millet Meclisi Gene! Kurulu'na sunulutan balayarak Cumhurbakanina, belli sayidaki milletvekiline veya ana muhalefet partisi grubuna iki olanak taninmaktadir:
Birinci olanak, Anayasa Mahkemesi'ne bavurarak, onaylanmasi sOzkonusu olan antlamanin içerdigi hUkUmlerin Anayasa ile bagdairlik açisrndan
degerlendirilmesini istemektit Bu çeitli yabanci
anayasalarda benimsenmi olan bir yOntemdir.
Bu "hukuksal" Ondenetimin yaninda, ikinci bit
olanak da udur: Turkiye Buyuk Millet Meclisi'nde
gOrüme açilarak, konunun "siyasalyerindelik" açisindan tartiilmasi yolu da açik tutulacaktir.
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Anayasa Mahkethesi'nce, 'Wnayasa lie bagdacmaz" bulunan ant1ama1ar dogal olarak onaylanamayacaktir. Anayasa lie bagdamaz buiunmayan
veya Uzerinde gOrUme açiImi olan ant1amalarin
onaylanmasi ise, onaylamarnn "kanunla" uygun
bulunmasina bagli olacaktir.
Uluslararasi antIama1ar,n, onaylandiktan sonra
Anayasa'ya aykiriiik nedeniyle iptal edliememesi,
devietin uluslararasi sorumlulugunun bir geregi sayilmaktadir. Ayrica, antlama hUkUmlerinde degiik1ik yapilmasi veya antlamaiardan çekilme gibi
hususlarda, niteligi geregi uluslararasi hukukun
kurallanna bagli olmaktadir. Dolayisiyla, bu gibi
konularda, konu iç hukuk alaninda iken yani onayianmadan Once, gerek Anayasa'ya uygunluk gerek
siyasal yerindeiik açilartndan denetim yapilmasina
olanak veren bir duzen kurulmasi ongorUirnektedir.
Buna kari1ik, onaylanmasi konusunda Turkiye 130yak Millet Meclisi içinde belli bir uzlama ye uyum
saglanmi antIamalar da hizh bir usulle onaylanabilecektir.
Yedinci fikra ile yUrUrlUkteki Anayasa'nin,
onaylanmi uluslararasi ant1amaIari "kanun hukmundê" kabul eden ye bunlar hakkinda Anayasa
Mahkemesi'ne bavuru yolunu kapatan hUkmU mu196
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hafaza edilmektedir. Bu noktada u hususun belirtilmesi zorunli gorUlmUflUr: Hâkimlerin ye genel
olarak hukuk uygulayicilarinin dikkate almak ye
uygulamak durumunda olduklan "kanun" niteligindeki metnin varhgi ye icerigi konusunda resmen
bilgi sahibi olmalari, aneak metinlerin 'Resmi Gazete" ile yayimi yoluyla saglanabilir. Bu, taraf olunan
antlamalarin "kamu"ea bilinebilmesi açisindan da
zorunludur.
Altinci fikra He yururliikteki Anayasa'nin 90.
maddesinin dordUncu fikrasi hUkmflnUn kapsami
geniletilmektedir. YurUrlUkteki Anayasa'ya gore
"Turk kanunlarina deg4iklik getiren" antlamalarin
herhalde 1. fikra kapsaminda olmasi, uygulamada
yetersiz kalabilmektedir. Var olan Turk kanunlarindaherhangi bir degiik1ik yapilmasini gerektirmeyen
ama TUrkiye Cumhuriyeti'nin uluslararasi sorumlugu uyarinca yeni yasal duzenlemeler yapilmasini
gerektiren antlamalarin, kanunkoyucu TUrkiye BUyUk Millet Meclisi'nin bilgisi diinda bagitlanmasi
uygun degildir. Ote yandan, askeri yUkUmlUlukler
içeren antlamalarin da, Turk Silâhli Kuvvetlerinin
Bakomutanligi sifatinin ye bu kuvvetlerin kullanilmasina karar vermek yetkisinin sahibi olan Turkiye
BUyUk Millet Meclisi'nin bilgisi içinde olmasi dogal
bir durum sayilmandir.
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YUrurlukteki Anayasa'nin 90. maddesinin sondan bir onceki fikrasinin, 1961 Anayasasi'ndan
gelen ozgün' biçimi korunmu ancak, (birinci fikraya ekienen "her turdeki" deyimiyle) uygulamadaki duraksamalari gidermek amaciyla, uluslararasi ant1ama adi altinda yapi1mami olsa da içerdigi
hukumierin niteligi geregi uluslararasi ant1ama sayilan metinlerin de bu hukumkapsaminda oldugu
be1irti1mitir. "Kanun" hukmUnde sayilmarnn dogal
geregi olarak Resmi Gazete 'de yayimlanma kou1u
getirilmiflir.
YUrUrlukteki Anayasa'nin 90. maddesinin son
fikrasina 2004 yihnda ekienen tUmce metinden cikarilmitir. Tiirkiye'nin taraf oldugu uluslararasi
ant1amaIar arasinda "temel hak ye ozgurlUklere
i1ikin" olanlar ye olmayanlar biçiminde bir ayrimi yeterince açik ye gerçekçi degildir. Ozellikie,
"mulkiyet"in de "temel bir hak" sayildigi duflinuldugunde "tetnel hak ye ozgurlukler" deyiminin kapsami olaganustu genifleti1mi olacaktir. Ayni durum, ekonomik ye sosyal hakiar açisindan da sorun
yaratabilecektir. Aynca, "esas ahnma" deyimi de,
uygulamaya iik tutacak bir açikhk taimamaktadir
- Uluslararasi ant1ama1ar1a, kanun hukumlerinin
çatimasi halinde, hangi hUkme ustunluk taninmasi
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gerektigi, ogretide çe1iik g6rU1erin ileri surulmesine yol açan tartima1i bir konu olmuflur. Son fikra
hukmu ile getirilen "münhasiran insan haklarznrn
koruninasi amaciyla bagitlanmiy" olma kou1uy1a,
hukmUn uygulama alani gerçekçi bir biçimde belir1enmi ye sinir1anmitir.

C. Kanun HUkmUnde Kararname cukarma Yetkisi
Verme
Madde 104- Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakantar Kuruluna kanun hUkmUnde kararname çukarma
yetkisi verebilir. OlaOanüstü hal kanun hUkmUnde
kararnamelerine iUkin hükUmler saklrdur. Temel hak
ye özgürlUkler kanun hUkmUnde kararnamelerle düzenlenemez. Ancak kullanilmasu devletin olumlu bir
edimine baglu olan ye devletin Anayasada ongorUlen
ekonomik ye sosyal amaçlara ulama Odevl olarak düzenlenmi bulunan hak ye ozgUrlukler, kanun hukmUnde kararnamelerle duzenlenebillr.
Yetki kanunu, çukarulacak kanun hükmünde kararnamenin amacinu, kapsamunu, ilkelerini, kullanma süresini ye sUresi içinde birden fazla kararname çikarilip
çukarulamayacainu gösterir. Ayrica, kanun hükmünde
kararnamede yetkinin hangi kanunla verilmi olduöunun belirtilmesi zorunludur.
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Bakanlar Kurulunun istifasi, düUrüImesi ye yasama döneminin bitmesi, bell sure için verilmi olan
yetkinin sona ermesine neden olmaz. Yetki kanununun tanidiöi sure sona erdikten sonra, ayni konuda
bir yil içinde yeniden yetki kanunu çikarilamaz.
Kanun hükmünde kararnameler, Resmi Gazetede
yayimlandtklari gUn yUrUrtUe girerler. Ancak, kararnamede, yUrürlük tarihi olarak daha sonraki bir tarih
de gösterilebilir.
Kanun hUkmünde kararnameler, Resmi Gazetede
yayimlandiklari gUn TUrkiye BUyük Millet Mechisine
sunulur.
Kanun hUkmUnde kararnameler, Türkiye Büyük
Millet Meclisi komisyonlari ye Genel Kurulu'nda oncelikie görUUlUp Türkiye BüyUk Millet Mechisine sunulduöu tarihten balayarak en geç bir yd içinde karara
batanmazsa kendiliöinden yürUrlükten kalkar.
Yaytmlandiklari gun Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmayan kararnameler bu tarihte; TUrkiye
BUyUk Millet Mechisince reddedilen kararnameler, bu
kararin Resmi Gazetede yayimlandii tarihte, yürUrlUkten kalkar. Deistiriherek kabul edilen kararnamelerin deöitirilmic hükümleri, bu deöiikhiklerin Resmi
Gazetede yayumlandir gUn yUrUrtUe girer.
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Gerekçe:
Genel çerçeve olarak aynen korunmu olmakia
birlikte madde dort onemli yenilikie dUzenlenmitir. Birincisi KHK'lerle temel hak ye ozgUrluklerin
ilikisi He ilgilidir. Buna gore, temel hak ye OzgUrlUkler ilke olarak kanun hUkmUnde kararnamelerle dUzenlenemeyecek, ancak kullarnimasi devietin
olumlu bir edimine bagli olan ye devietin Anayasada OngOrUlen ekonomik ye sosyal amaçlara ulama
odevi olarak duzen1enmi bulunan hak ye OzgUrlukieri, KHK'lerle duzenlemek mUmkun olabile
cektir. Esasen yUrUrlukteki dUzenlemenin de boyle anlai1masi gerekir. Ancak maddenin sOzü tUrn
ekonomik ye sosyal hakiarin KHK'lerle dUzenlenebilecegi konusunda tereddUt uyandirmaktadir. Oysa
Anayasa'nin ekonomik ye sosyal hakiar bolUmUnde
yapisal olarak kiasik hakiardan farki olrnayan temel
hak ye OzgUrliikler de yer almaktadir: 48. maddede
yer alan "ca4yma ye sozfryme ozgurlugu ", 50. maddesinde yer alan "yaa, cinsiyete, güce uygun olmayan icte ca4ytirmayasagt" ye "dinlenme hakkz", 42.
maddesinde yer alan "paraszz ye zorunlu ilkoretim
hakki" ye nihayet 51 ye 54 maddeler arasinda yer
alan "sendika, toplu sozlecme ye grey ha/clan" bu
niteliktedir. Bunlar da diger temel hak ye ozgUrlUkler gibi KHK ile dUzenlenmeye elverili degildir.
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Getirdigimiz dUzenlerne bu yondeki tereddUtleri giderrnektedir.
Maddenin ikinci fikrasina ekienen bir cUmleyle,
kanun hukmunde kararnamede yetkinin hangi kanunla verilmi oldugunun belirtilmesi zorunlulugu
getirilmiflir.
Uçuncu fikraya eklenen bir cumleyle de yetki
kanununun tanidigi sUre sona erdikten sonra, ayni
konuda bir yil içinde yeniden yetki kanunu çikarilarnayacagi kurali getirilmitir.
DordUncU yenilik KIHIK'lerin TUrkiye BUyUk
Millet Meclisi tarafindan gOruflhlme sliresine ilikindir. Kanun hUkmUnde kararnamelerin Ttirkiye
Btiyük Millet Meclisi'nde goruUlUp karara baglanmasi için en çok bir yillik sure getirilmiØr. Boylece yillarca, hatta on yillarca TUrkiye BUyuk Millet
Meclisi tarafindan goruflilemedigi için artan sayida
KHK'nin yururlilgUnU sUrdUrmesinin online geçilebilecek ye KITIK çikartma yetkisi, ilevi çerçevesinde kullanilabilecektir (1982/rn. 91).
F. Sava ilanu ye silâhli kuvvet kullanulmasu
Madde 105- Iiiuslararasu hukukun meru sayduu
durumlarda sava hãli itanuna,•TUrkiyenin taraf olduUu uluslararasu antlasmalarin gerektirdii durumlarda
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Turk Silahli Kuvvetleri birliklerinin yabancu ülkelere
gönderilmesine veya yabancu silâhli kuvvetlerin TUr•
kiyede bulunmasuna izin verme yetkisi Türkiye Büyük
Millet Meclisinindir.
IJluslararasu nezaket kurallarinun gerektirdii durumiarda TUrkiye BüyUk Millet Meclisine bilgi verilmesi yeterlidir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde veya ara vermede iken Ulkenin ani bir silâhlu salduruya u *ramasu ye
bu sebeple silâhlu kuvvet kullanulmasina derhal karar
verilmesinin kaçinilmaz olmasi hálinde Cumhurbap
kani da Türkiye Büyük Millet Meclisi Baçkanuna darnarak, Turk Silahli Kuvvetlerinin kullanilmasuna karar
verebilir.

Gerekçe:
Yururlukteki Anayasa'nin 92. maddesi He cUtzenlenmi bulunan, temel anlayi ayni kalmak üzere
madde yeniden yazilmitir.
Birinci fikrada yurt disinda gOrevlendirmenin
Turk Silâhli Kuvvetleri'nin belli birlikieri için sOzkonusu olabilecegi ye uluslararasi ant1amaIar geregi olarak yurt diina birlik gonderilmesi halinde
de Turkiye BUyUk Millet Meclisi'nin iznine gerek
oldugu be1irtilmitir. Boyle bir gereklilik bulunup
bulunmadigi; gereklilik varsa gOnderilecek birlikle203
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rin buyuklugu (asker sayisi) gibi konularda TUrkiye
BUytik Millet Meclisi'nin devre dii kalmasi uygun
g6ru1mernitir
Son fikra ile getirilen duzenlerne, Turkiye BityUk Millet Meclisi'nin "Backomutan" olmasi olgusuna dayanrnaktadir.
Ani bir saldiri karisinda Turk Silâhli Kuvvetleri elbette ilk tepkileri gOsterip yurt savunmasini
saglayacaktir. Ama sonraki aarnalarda ye uzun
donernli savunma tedbirleri gibi konulanda Meclis,
Cumhurbakani, hukumet ye Genelkurmay Bakani
arasinda egudUm ulusal savunmanin bir geregidir
(1982/rn. 92).
III. Türkiye BüyUk Millet Mectisinin ileyii
A. Toplanma ye tatil
Madde 106• TUrkiye BUyUk Millet Meclisi, her yil
ekim aytnin ilk gunu kendillUinden toplanir.
Meclis, bir yasama yilinda en çok uc ay tatil yapabilir; ara verme veya tatil sirasinda, doörudan veya
Bakanlar Kurulunun istemi Uzerine, Cumhurbakaninca toplantiya çairilir.
Ba'kan, TUrkiye BUyük Millet Meclisini doUrudan
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toplantiya çaurabiIir. Ayrica üyelerin beste birinin yazih istemi üzerine de Türkiye BUyUk Millet Meclisini
derhal toplantuya çairmak zorundadir.
Ara verme veya tatil sirasinda toplanan Türkiye
Büyük Millet Meclisinde, öncelikle bu toplantiyi yerektiren konu görüüImeden, ara verme veya tatil sürdürUlemez.
Gerekçe:
Anayasa metni sade1etiri1erek aynen korunmutur (1982/rn. 93). Sadece Uyelerin istemi Uzerine
Meclisin bakan tarafindan derhal toplantiya cagirmasi zorunlulugu on g6rU1mUtUr.

B. Baflanlik Divanu
Madde 107- Türkiye BUyük Millet Meclisinin Bap
kanlik Divani; Meclis Bakanu, baflanvekilleri, kãtip
üyeler ye idare amirlerinden oluur.
Bakanlik Divanu, Meclisteki siyasal parti gruplarunin (lye sayusi oraninda divana katulmalarini salayacak biçimde kurulur. Siyasal parti gruplaru bakanluk
!gin aday gösteremezler.
Türkiye BUyUk Millet Meclisi Baçkanluk Divani !gin,
bir yasama döneminde iki seçim yapilur. Seçilenlerin
görev süresi seçilme tarihinden baIayarak iki yildir.
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TUrkiye Büyük Millet Meclisi Baflan adaylan,
Meclis üyeleri içinden, Meclisin toplandii günden
balayarak be gun içinde Baflanhk Divani'na bildirilir. Ba'kan seçimi gizli oyla yapilir. Ilk iki oylamada
Uye tamsayisinin üçte iki y e üçUncU oylamada da aye
tamsayisinin salt coUunIuu aranir. Uçüncü oylamada
salt çounluk salanamazsa, bu oylamada en çok oy
alan iki aday igin dördüncU oylama yapihr; dördüncU
oylamada en fazla oyalan üye, Bakan seçiImi olur.
Ba'kan seçimi, aday gösterme sUresinin bitimini izleyen, bes gun içinde tamamlanir.
Türkiye BüyUk Millet Meclisi bakanvekillerinm, kâtip üyelerinin ye idare âmirlerinin, sayisi, seçim yetersayisi, oylama sayisi y e yöntemleri, Meclis
IçtuzuU'nde belirlenir.
Türkiye BüyUk Millet Meclisi Bakani y e bakan
vekilleri, Uyesi bulunduklaru siyasal partinmn veya parti
grubunun Meclis içinde veya duundaki calismalarina;
gorevlerinin gerei olan durumlar duunda, Meclisi tartimalaruna katulamaztar; baçkan y e oturumu yöneten
baçkanvekili oy kullanamaz.
Gerekçe:
Madde, anlam korunarak sade1etirmi ye kisaltiImitm Yasama doneminin dort yila indirilmesi Re
ilgili degiikIi1c yapi1mitir (1982/m. 94).
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c. Içtuzuk, siyasal parti gruplari ye kolluk ileri
Madde 108- TUrkiye Büyük Millet Meclisi çalimalarini, kendi yaptri IçtuzUk hükümlerine gore yürütUr.
Içtuzuk hUkümleri, siyasal parti gruplarinin, Meclisin bUtün etkinliklerine (lye say's' oraninda katilmalannu salayacak biçimde düzenlenir. Siyasal parti
gruplari, en az yirmi Uyeden olusur.
Türkiye Büyük Millet Meclisiriin bütün bina, tesis, eklenti ye arazisinde kolluk ye yönetim hizmetleri
Meclis Baflanluöu eliyle düzenlenir ye yUrütUlUr; emniyet ye diUer kolluk hizmetleri için yeteri kadar kuvvet, ilgili makamlarca Meclis Baflanluuna özgülenir.
Gerekçe:
Anayasa metni anlarn bakimindan aynen korunmutur (1982/rn. 95).

D. Toplantu ye karar yeter sayisu
Madde 109- Anayasa'da bakaca bir hüküm yoksa
TUrkiye Büyük Millet Meclisi (lye tamsayusunun en az
üçte biri He toplanur ye toplantuya katulanlarun salt çoöunluu He karar verir; ancak karar yetersayisu hiçbir
ekilde (lye tamsayusinin dörtte birinin bir fazlasundan
az olamaz.
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Bakanlar Kurulu üyeleri, TUrkiye BUyUk Millet
Meclisinin katilamadiklari oturumlarinda, kendileri
yerine oy kullanmak Uzere bir bakana yetki verebilirler. Ancak bir bakan kendi oyu He birlikte en çok iki oy
kullanabilir.
Gerekçe:
Madde anlam bakimindan aynen korunrnutur
(1982/rn. 96).

E. Görümelerin açikiui ye yayimlanmasi
Madde 110- Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel
Kurulundaki görümeler açiktir ye Tutanak Dergisinde tam olarak yayimlanir.
Türkiye BUyük Millet Meclisi, IçtUzUk hUkUmlerine gore kapali oturumlar yapabilir; bu oturumlardaki
görüçme tutanaklarunin yayimlanacar tarih, yirmi yuli
a smamak kaydiyla, Türkiye BUyUk Millet Meciisi kararuyia belirlenir.
TUrkiye Büyük Millet Meclisindeki açik görUmelerin, o oturumdaki Bakaniuk Divanunin teklifl üzerine
TUrkiye Büyük Millet Meclisince baka bir karar aimmadikça, her WHO araçla yayimi•serbesttir.
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Gerekçe:
Madde aynen korunmu, sadece kapali otururnlardaki g6rUme1erin yayirn yasagi sUresine Ust sihir
getirilmi$ir. Meclis, yirrni yili amamak Uzere yayirn tarihini belirleyebilecektir (1982/rn. 97).

IV. TUrkiye BUyUk Millet Meclisinin bilgi edinme ye
denetim yollari
A. Genel olarak
Madde 111- Türkiye BUyUk Millet Meclisi; soru,
meclis aratirmasu,genel görUme, gensoru ye meclis
soruturmasi yollariyla denetleme yetkisini kullanur.
Soru, Bakanlar Kurulu adina sözlü veya yazili olarak yanitlanmak Uzere Babakan veya bakanlardan
bilgi istemektir.
Meclis aratirmasi, belli bir konuda bilgi edinilmek için yapilan incelemedir.
Genel görüme, toplumu ye deviet faaliyetlerini iigilendiren belli bir konunun Türkiye BüyUk Millet Meclisi Genel Kurulunda gorüüImesidir.
Soru, meclis aratirmasi ye genel görüçme He ilgui önergelerin, verilme usulü, içerii ye kapsami He
cevaplandirilma, görüme ye aratirma usulleri Meclis lçtUzüU He düzenlenir.
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Gerekçe:
Anayasa metni anlam bakimindan aynen korunmutur (1982/m.98).

B. Gensoru
Madde 112• Gensoru önergesi, bir siyasal parti
grubu adina veya en az yirmi milletvekilinin imzasiyla
yen Ii r.
Gensoru önergesi, veniIiinden sonraki üç gun
içinde basturularak üyelere daöutulur; daUutllmasindan
baçlayarak on gUn içinde gUndeme alunup alunamayaca U u görüüIür. Bu görUmede, ancak önerge sahipleninden bin, siyasal parti gruplaru adina birermilletvekiD, Bakanlar Kurulu adina Bbakan veya bir bakan
konuabilir. Uye tamsayisinin en az üçte biri oranunda
milletvekili tarafindan desteklenen bir gensoru önergesinin gündeme alunmasi zorunludur.
GUndeme alma karariyla birlikte, gensorunun
görüçUlme gUnü de belli edilir; ancak, gensorunun
görüUlmesi, günderne alma kararunun verildiöi tarihten balayarak iki gun geçmedikçe yapulamaz ye yedi
gUnden sonraya burakilamaz.
Gensoru görümeleri surasinda üyelerin veya
gruplanin verecekieri gerekçeli güvensizlik 6nergele210
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ri veya Bakanlar Kurulunun gUven isteöi, bir tam gUn
geçtikten sonra oylanir.
Bakaniar Kurulunun veya bir bakanin dUürülebiimesi, üye tam sayisinun salt çounluQuyla olur; oylamada yalnuz gUvensiziik oylan sayilir.
Meclis calismalarinin dengeli olarak yUrUtUlmesi
amacuna ye yukarudaki ilkelere uygun olmak kayduyla
gensoru He ilgili dier hususlar lçtUzUkle belirlenir.
Gerekçe:
Anayasa metni genel olarak an!am bakimindan
aynen korurnakia birlikte, ikinci fikraya ekienen
curnie ile Uye tamsayisinin en az Uçte biri tarafindan
destekienen bir gensoru onergesinin kesinlikie gUnderne aimmasi ongoru!mUflUr (1982/rn. 99).

C. Meclis Soruturmasu
Madde 113- Baçbakan veya bakanlar hakkinda,
Türkiye BUyük Millet Meclisi Uye tam sayisinun en az
onda birinin vereceöi önerge He soruturma açulmasi istenilebilir. TUrkiye BUyUk Millet Meciisi, bu istemi
en geç on be gun içinde görUUr ye gizli oyla karara
baIar. Onergenin reddi halinde, önergeyi verenler on
be gun içinde Yargitay ceza daireleri bakanlarindan
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oluan bir kurul tarafindan incelenmek üzere Yargutay
Bakanluuna itirazda bulunabilirler.
Soruturma açulmasuna karar verilmesi durumun•
da, TUrkiye Wyk Millet Meclisindeki siyasal partilerin, gUçleri oranunda komisyona verebilecekleri üye
sayisinun üç katu otarak gösterecekleri adaylar arasundan her parti !gin ayru ayru ad çekme yoluyla kurulacak
on be kiilik bir komisyon tarafindan soruturma yapulur. Komisyon, inceleme ye soruturma için gerekli
kanitlaru toplayup, taniklari dinledikten sonra raporuflu iki ay içinde Baflanliöa sunar. Soruçturma bu sUrede bitirilemezse, komisyona iki ayluk yeni ye kesin
birsüre verilir. Tatil ye ara verme bu süreleri kesemez.
Bu sure içinde raporun BUyük Millet Meclisi Baflanhuna teslimi zorunludur.
Rapor BakaflliUa verildiUi tarihten baçlayarak
on gun içinde daUutulur, da*itumindan baIayarak on
gUn içinde görUUlUr ye gerek görUldUU takdirde
ilgilinin Yüce Divana sevkine karar verilir Yüce Divana sevk kararu, üye tam sayusunun salt çounluunun
gizli oyu He alunur. Türkiye BUyUk Millet Meclisi, YUce
Divana sevk karari lie birlikte bu konudaki iddianamenin hazurlanmasu, davanun YUce Divanda açulmasi ye
izlenmesi igin ilgili tUrn belgeler Yargutay Cumhuriyet
Basavcul©na gönderilir.

YASAMA

Yüce Divana sevk kararinin Türkiye BUyük Millet
Meclisi tarafundan reddi halinde, ayni flulle ilgili olarak
yeni delil olmadan YUce Divana sevk karari alunamaz.
Türkiye BUyük Millet Meclisindeki siyasat parti
gruplarinda, meclis soruturmasu He ilgili görUme
yapulamaz ye karar alunamaz.

Gerekçe:
Madde He öngörUlen soruflurma yontemi koninmu; ancak soruturma açilmasinin reddi kararina
kari Yargitay nezdinde itiraz yolu 6ng6rU1mutUr.
Bu nedenle salt siyasal nedenlerle soruturma yolunun tikanmasi olasiligina kari, bir yargi organinin
inceleme olanagi sag1anmitir. Ceza kovuturmasinda hazirlik soruflurmasi aamasinda verilecek
takipsizlik kararina kari itiraz yolu benzeri olan
bu yontemin, salt siyasal dayanima gibi nedenlerle
hakkinda suçluluga yonelik belirtiler bulunan uyelerin eyleminin ortbas edilmesine engel olunabilecegi
umulmaktadir.
Ayrica komisyon çalima1arinin esaslarin belirtilmesi, hazirlik soruturmasi için en geni yetkilerin verildiginin açiklanmasi yararli gorUlmUflur.
Guncelleflirme metnine, 2001 Anayasa degiiklikieri ilenmi; ayrica bu duzeltmelere ek olarak ta213
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til ye ara vermenin kornisyona verilen iki aylik s0releri kesemeyecegi ongorUlmutUr. Ikinci bin yenilik,
YUce Divan'a sevk karani ile binlikte lxi konudaki iddianarnenin hazinlanmasi görevinin Yargitay Curnhuriyet Basavci1igi'na verilmesidir. TUrkiye BUyUk
Millet Meclisi'nin YUce Divan'a sevk irádesi, cogu
kez hukuksal yonden yetenli bir metin içinde sunulamarnaktadir. Sevk karari ile binlikte soruturma komisyonu naporu ye ekleni iddianarne yerine geçecek
eki1de gondenilrnektedir. Bu durum uygulamada
YUce Divan'a gonderilen çok sayida bilgi ye belgeler
arasinda ceza hukuku bakirnindan hukuksal önem
taiyanlari ayirma gUclugU yaratmaktadir. Soruturma kornisyonu raporu ye ekleninin iddia makarninin
suzgecinden geçerek YUce Divan'a ceza yargilarnasi
usullenine uygun biçimde sunulmasi yargilamanin
rasyone1lernesini saglayacaktir.
Bir baka yenilik, YUce Divan'a sevk kararinin
TUrkiye Buyuk Millet Meclisi'de reddi halinde, ayni
flille ilgili olarak yeni delil olmadan YUce Divana
sevk karari ahnarnayacaginin maddeye eklenmesidir. Her iki yenilik Yuce Divan yargilarnalani sirasinda ortaya çikan yorum farkhliklanina açiklik getirme arnacini gUtrnektedir (1982/rn. 100).
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1. Cumhurbaflanu

A. Nitelikleri ye Tarafsizhöi
Madde 114- Cumhurbakani, TUrkiye Büyük Millet
Meclisince kirk yaini doldurmu ye yüksek oörenim
yapmi Uyeleri veya bu niteliklere ye milletvekili seçilme yeterliine sahip yurttaIar arasindan yedi yillik
bir sure için seçilir.
Cumhurbackanliöina Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri diindan aday gösterilebilmesi, Meclis (lye
tamsayisinin en az bete birinin yazili önerisine baöhdir.
Bir kimse iki kez Cumhurbaflani seçilemez.
Cumhurbakani seçilenin, varsa partisiyle iliiöi
kesilir ye T(lrkiye Büy(lk Millet Meclisi üyelii sona
erer.
Gerekçe:
Onerimizin basimevine verildigi sirada gUndemde olan, 21 Ekim 2007 tarihinde yapilacak halk
oylamasina sunulacak dUzenleme, sakinçali g6rUle215
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rek yUrurlitkteki 101. madde methi anlam bakimrndan aynen korunmutur. Cumhurbakarnni halkin
seçmesi, genel gerekçede de belirti!digi Uzere, oze!lilde yetki!erinin genifligi durumunda par!amenter
sistemi baka!atiracak ye yoz!atiracak nite!ikte bir.
Anayasa degiildigidir. Onerimizde ise bu yetki!er
parlamenter sistemin çizgisine çeki1mi, tek baina
yapacagi i!emIer tuketici biçimde sayiImi ye Gumhurbakam yetki!erinin yasa He geni1eti1me o!anagi
kaldinimiflir. Basina yansidigi kadany!a siyasal iktidar çevrelerinde hazirlikiari yapilan Anayasa degiik1iginde de benzer bir dUzen!emenin yer a!digi
an1ai1maktadir. Bu durumda Cumhurbakaninin
halk tarafindan seçilmesinde israr etmek, cumhurbakanlarim, Anayasa'ya gore sahip olmadigi yetkileri flulen ku!!anmaya ozendirmekten, baka bir
anlam taiyamaz. Cumhurbaflcaninin seçi!mesinde
yaanan aksaldiklar, yUrUrliikteki Anayasa'nin bir
eksik!igi olmayip, uz!ama kUlturundeki eksikligin
bir sonucudur. Boyle bir ortamda Cumhurbakarnni ha!ka seçtirmek, uz!ama kU!turundeki eksikligi
daha da arttiracak bir etki yaratir ye demokrasiye
zarar verir, cunku uz1ama, cogu!cu demokrasinin
temel degerlerinin basinda gelir.
Cumhurbakan!igi Gene! Sekreterligi idari bir
makam o!uu nedeniy!e, Deviet Denet!eme Kurulu
Pill
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da uygulamada yarar saglamadigi gorUldUgu için
Anayasa'da dUzenlenrnelerine gerek goruImemitir
(1982/rn. 101).

B. Seçimi
Madde 115- Cumhurbakani, TUrkiye BUyük Millet Mectisi üye tamsayisunun üçte iki oy çounluu ye
gizli oyla seçilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanti
halinde deöilse hemen toplantuya çaurulir.
Cumhurbaflanunun görev süresinin dolmasundan
otuz gUn once veya Cumhurbakanliöu makamunun
boalmasundan on be gun sonra CumhurbaflanIuu
seçimine balanur ye seçime balama tarihinden itibaren otuz gun içinde sonuçlandirilur. Bu sUrenin ilk
on günü içinde adaylarin Meclis Baflanluk Divanina
bildirilmesi ye yirmi gun içinde de seçimin tamamlanmasu gerekir
En az ikiçer gun ara He yapulacak oytamalarun IIkinde, (lye tamsayisunun Uçte iki çounluunun oyu
salanamazsa, en çok oy alan ilk üç adayla ikinci
oylamaya geçilir. Ikinci oylamada üçte iki çounluk
salanamazsa,en çok oy alan iki aday He UçUncU oylamaya geçilir. UçUncU oylamada da üçte iki çounluk
saölanamazsa, derhal TUrkiye BUyUk Millet Meclisi
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seçimleri yenilenir. Tek aday olmasu halinde de ayni
usul uygulanir.
Yeni Cumhurbaflanu göreve baIayuncaya kadar
görev süresi dolan Cumhurbaflanu göreve, devam
eder.

Gerekçe:
Anayasa metninin ilk iki fikrasi aynen korunmutur. Ancak Cumhurbakanligi seçirninde yaanan gelimeler, rnevcut duzenlemelerin uz1arnayi
saglayamayacagini gosterdiginden üçUncu fikrada
bunu saglayacak bit degiiklige gidilmesi uygun
gorUlrnuflUr: Son fikrada ise yine yaanan ge1imelerin iigi altinda "seçilen" sozeugu çikarilarak
yeni Cumhurbakarn göreve balayincaya kadar eskisinin gOreve devarn edip etmeyècegi konusundaki
duraksamalar giderilrnitir (1982/rn. 102).
C. Ant içmesi
Madde 116- Cumhurbaflanu, Türkiye BUyUk Millet
Meclisi önünde aaudaki andi içerek göreve baIar:
"Cumhurbaflan, o!arak Türkiye Cumhuriyetinin
varliöini ye baüimsizliUsni, ülkesi ye ulusuyla bö!ünmez bütünlüüünü, ulusun kayitsiz ye koulsuz egemenliUini koruyacaima; insan hakiarina dayanan ulu218
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sal, demokratik, laik ye sosyal hukuk devieti ilkelerine
baüli kalacaUlma, Anayasaya sadakatten ayrilmayacaülma, Türkiye Cumhuriyetinin sayginliini koruyup
yüceltmek ye ustlendiãim görevi tam bir tarafsizlikla
yerine getirmek !gin var gücümle caliacaUima namusum ye ereflm üzerine ant içerim."
Gerekçe:
Cumhurbakan1igi andi milletvekilleri andrna
paralel biçimde y e oradaki gerekçelerle sade1etiri1rnitir (1982/rn. 103).

D. Görev veyetkileri
Madde 117- Cumhurbaflanu devietin baudur. Bu
sifatla TUrkiye Cumhuriyeti'ni ye ulusun birli*ini ternsil eder. Anayasanin uygulanmasinu, deviet organlarunun düzenli ye uyumlu çaluçmasunu gözetir.
Curnhurbaflani, gerekli gorduu takdirde yasama yllunun ilk gUnU Türkiye BUyük Millet Meclisinde
açult konumasu yapar, gerekll gördükçe Bakanlar
Kurulu He Hâkirnler YUksek Kuruluna baflanluk eder,
yabancu devletlere devletin temsilcilerini gönderir ye
TUrkiye'ye gönderilen yabancu devlet temsilcilerini kabul eder, uluslararasu antlarnalarr onaylar ye yayumlar, Bakanlar Kurulu kararnameleriyle mUterek karar219
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nameleri y e dier onemli yUrütme ilemIerini imzalar,
sUrekli hastalik, sakatlik veya kocama nedenlerlyle
belirli kiiIerin cezalarini hafifletebilir veya kaldirabihr.
Cumhurbaflanu Anayasanin diöer maddelerinde
ongörUlen yetkileri kullanir.
Cumhurbaflani, tatil veya ara verme surasinda
Türkiye BUyUk Millet Meclisini toplantuya çairma, gerekhi gördUkçe Bakanlar Kurulu'na ye Hakimler Yüksek Kuruluna baskanluk etme veya yasama yilinin ilk
gUnu Türkiye BUyUk Millet Meclisinde açulu konup
masu yapma, kanunlari ye kanun hUkmünde kararnameleri yayimlama, kanunlaru bir daha görüçUlmek
üzere TUrkiye Büyük Millet Meclisine geri gonderme,
Ba sbakani atama, Anayasa Mahkemesine, Danutaya,
Görsel y e litsel Iletiim YUksek Kuruluna Uye seçme,
kamu denetçisini seçme ye atama, Anayasa Mahkemesine iptal davasu açma, uluslararasi antlama
metinlerinin Anayasayla baUdasmazliöu gerekçesiyle
Anayasa Mahkemesine bavurma, yetkilerini tek bauna kullanir.
Bu ilemlere karu yargi yoluna bavurulamaz.
Gerekçe:
Cumhurbakaninin yetkileri 1961 Anayasasi'nda
oldugu gibi parlamenter sisteme uygun bir çizgide
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be1ir1enmitir. Ancak Cumhurbakarnrnn kararnameleri imzalama yetkisi, Anayasa Mahkemesi kararlari gOz onUnde tutularak Bakanlar Kurulu kararnameleri, mUflerek kararnameler ye diger onemli
yUrUtme i1em1eri olarak açikça belirtilmek suretiyle bu i1em1eri ama giriim1erinin Online geçilmek
istenmiflir. Esasen tUrn Onernli deviet i1ern1erinin
Curnhurbakaninin imzasiyla tamarnianmasi, yUrUtme gOrev ye yetkisinin Cumhurbakani ye Bakanlar Kurulu'nca yerine getirilecegini Ongören
Anayasa kuralinin da bir geregidit
Curnhurbakanin tek baina yapabilecegi i1emicr, kendisine deviet bakani sifatiyla taninan yetkiicr olarak teker teker sayilmak suretiyle, gerek 1961
gercksc 1982 Anayasasi dOnerninde bu konuda ortaya çikan tereddUtlere ye yapilan tartima1ara son
verilmesi amaçIanrnitir.
Bu ayirim yapildiktan sonra, Curnhurbakaninm tek baina yapacagi i1em1ere kari yargi yoluna
bavuru1amayacagi kuralinin, herhangi bir sakinca
yaratrnayacagi dUUnU1mUtUr. Bu i1em1er yasama
i1erni olmadigindan bunlara kari Anayasa yargisina bavurmak zaten olanakli degildir. Maddede
sayilanlarin idari iflern niteligi taidigi da sOylenemez. Bu nedenle, bu i1em1ere kari yargi yoluna
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basvurulamamasi aslinda bilineni yineleyen nitelikte, ama bu yOnUyle de gereksiz tartima1ari onleyici
i1evi olan bir kuraldir.
E. Sorumsuziuu
Madde 118- Cumhurbaçkanu, gorevi lie ilgili iiemlerinden sorumlu deiidir. Anayasada belirienen ye
Cumhurbaflanunun Babakan lie ilgili bakanin imzaiarina gerek oimaksuzun yapabilecei iIemler diindaki
bUtün kararian, Babakan ye iigiii bakaniarca imzaianir. Bu karariardan Babakan lie liglil bakan sorumiudur.
Gerekçe:
Cumhurbakan1ig'inin ozel durumu ye i1evi
gOz OnLine ahnmi; sorumluluk ye sorumsuziugu
ayri ayri dUzen1enmitir. Ortak imza He yapabilecegi i1em1er, yUrurlukteki 105. maddenin 1. fikrasmin yinelenmesi niteligindedir. Bu i1em1erden dogan sorumluluk ortak imza sahiplerine aittit
Cumhurbakani'nin tek baina yapabilecegi ilemler teker teker sayilmak suretiyle, gerek 1961,
gerekse 1982 Anayasasi doneminde bu konuda ortaya çikan tereddutlere ye yapilan tartimaIar,a son
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verilmesi amaç1anrnitir. Cumhurbakani'nin sorumsuziugu ilkesi geregi bu kari yargi yolu açik
tutuirnarniflir.
F. Sorumluluu
Madde 119- Cumhurbaflanu, vatana ihanetten
dolayi, Türkiye BUyUk Millet Meclisi Uye tam sayisinun en az Uçte birinin önerisi üzerine üçte ikisinin oyu
He Yüce Divanda yargilanmasuna karar verildiöinde,
Cumhurbakanluöu sufati ye görevi sona erer.
Bunun diunda, Cumhurbaçkanunun suç oluturan
bir fuilden sorumlu tutulmasu, görev sUresi sonuna ertelenir. Bu sUre içinde zamanasimu ilemez.
Gerekçe:
Curnhurbakan1igin ozel önemi ye i1evi gOz
onunde tutularak yalnizca vatan hainligi hali sorumluluk nedeni sayi1rni; yargi yolu için oylama yetersayisi ye sifatin sona ermesi haline açiklik getiriImitir. Maddede yapilan degiik1ik, Cumhurbakani'nin
YUce Divan'a sevkinde OngorUlen dortte UçlUk çøgunlugun tiçte ikiye indirilmesidir. Maddede, YUce
Divan'a sevk edilen Curnhurbakani'nin görevinin
sona erecegi de açikça 6ng6ru1mUtur (1982/rn.

105).
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Curnhurbakani seçilen kiinin rniiletvëkili dokunulmazligina benzer bir olanaktan yararlanmasi
dogal gOrUlmUflUr.

G. Cumhurbaskanina vekillik etme
Madde 120- Cumhurbaflaninin hastaluk veya yurtdu'na çikma gibi nedenlerle geçici olarak görevinden
ayrulmasu durumunda görevine dönmesine kadar;
ölüm, çekilme veya baka bir nedenle Cumhurbaçkanluöu makamunin boaImasunda ise, yenisi seçilinceye kadar, TUrkiye Büyük Millet Meclisi Baflanu, Cumhurbaflanliöuna vekillik ederve Cumhurbakanuna ait
yetkilerini kullanur.
Gerekçe:
Anayasa metni anlarn bakimindan aynen korunrnutur (1982/rn. 106).

II. Bakanlar Kurulu
A. Kurulu
Madde 121- Bakanlar Kurulu, Babakan ye bakanlardan kurulur.
Babakan, Cumhurbaflanunca Türkiye Büyük Millet Meclisi Uyeleri arasundan atanir.
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Bakanlar, TUrkiye BUyUk Millet Meclisi uyeleri
veya milletvekili seçilme yeterliinde olanlar arasindan Babakanca seçilirve Cumhurbaçkaninca atanir;
Babakanin önerisi üzerine Cumhurbaskaninca gorevlerine son verilir.
Bakanlar Kurulu üyelerinden Türkiye BUyük Millet
Meclisi üyesi olmayanlar, 93. madde uyannca Uyelik
andu içerler ye bakan sifatuni tauduklaru sürece yasama dokunulmazliu kazanirlar, milletvekillerinin baOli
olduklari kayut y e koullara uyarlar; Türkiye Büyük
Millet Meclisi üyeleri gibi ödenek ye yolluk alurlar.
Gerekçe:
Anayasa metni aynen korünmuflur, ancak yUrUrlUkteki Anayasa'nin 112/son maddesinde yer aldigi gibi yasarna meclisi diindan bakan olanlarm da
rnilletvekilligi dokunulmazligindan yararlanmasi ha
maddede dUzen1enrnitir (1982/rn. 109/2).

B. Göreve baslama ye güvenoyu
Madde 122- Bakanlar kurulunun listesi tam olarak TUrkiye BüyUk Millet Meclisine sunutur ye okunur,
Meclis tatilde ise derhal toplantiya çarulur.
Bakanlar Kurulunun programu, kuruluundan bap
layarak bir hafta içinde Babakan veya g6revlendire225
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cei bir bakan tarafindan TUrkiye BUyük Millet Meclisinde okunur ye gUvenoyuna bavurulur. GUvenoyu
igin görümeler programin okunmasindan iki tam gun
geçtikten sonra balar ye görümelerin bitimindenbir
tam gun geçtikten sonra oylama yapilir.
Gerekçe:
Anayasa metni anlarn bakirnindan aynen korunmutur (1982/rn. 110).

C. Görev sirasinda güvenoyu
Madde 123- Babakan, Bakanlar Kurulunda görü§üldükten sonra, gerekli görürse Türkiye BUyUk Millet
Meclisinden güven isteyebilir.
Güven istemi, Türkiye BUyUk Millet Meclisine bildirilmesinin üzerinden bir tam gun geçmedikçe gorüülemez ye görUçmelermn bitiminden bir tam gun
geçmeden oya konulamaz.
GUven istemi, ancak üye tam sayisinin salt çoöunluöu He reddedilebilir.
Gerekçe:
Anayasa rnetni anlarn bakirnindan aynen korunrnutur (1982/rn. 111).
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D.Görev ye slyasal sorumluluk
Madde 124- Babakan, Bakanlar Kurulunun bap.
kani olarak, bakanlikiar arasi ibirIiöini saölar ye hUkUmetin genel siyasetinin yürütUlmesini gözetir. Bakanlar Kurulu, bu siyasetin yürUtUlmesinden birlikte
sorumludur.
Her bakan, Babakana kari sorumlu olup ayrica
kendi yetkisi içindeki iIerden ye emri altindakilerin
eylem ye iIemIerinden de sorumludur.
Babakan, bakanlarin görevlerinin Anayasa ye
kanunlara uygun olarak yerine getirilmesini gözetmek
ye dUzeltici önlemleri almakia yUkümlüdür.
Gerekçe:
Anayasa metni anlam bakimrndan aynen korunmutur, ancak yUrurlUkteki 112. maddenin dordUncU fikrasirnn taslak metnimizjn 120. maddesinin
sonuna ekienmesinin daha uygun olacagi dUunu1mUflur. (1982/rn. 112).

E.Bakanlikiarun kurulmasi ye bakanlar
Madde 125- Bakanluklarun kurulmasu, kaldurulmasi,
görevleri, yetkileri ye örgUtlenmeleri kanunla düzenPen ir.

MA
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Açik olan bakanhklarla izinhi veya özUrhU bir bakana diUer bir bakan geçici olarak vekâhet eder. Bir bakan, birden çok bakana vekâlet edemez. Herhangi bir
nedenle boalan bakanhua en gec on be gun içinde
atama yapihir.
Türkiye BUyük Millet Mechisi karartyha YUce Divana sevk edilen bir bakanin, bakanhiöidUer. Ba§bakanin '(Lice Divana sevki durumunda hükUmet görevden
çekiImi sayihir.
Gerekçe:
Anayasa metni anlam itibariyle korunmutur
(1982/m.113).

F. Tüzükler
Madde 126- Bakanlar Kurulu, kanunlarin uygulanmasini göstermek veya emrettiöi iIeri behirtmek Uzere, kanunlara aykiri olmamak ye Danutayin incehemesinden geçirilmek kouluyIa tUzUkler çikarabilir.
Tüzükler, Cumhurbakaninca imzalanir ye kanunlar gibi yayimlanir.
Gcrekçe:
Anayasa metni aynen korunmutur (1982/rn.
115).
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C. Seçimlerde geçici Bakanlar Kurulu
Madde 127- Cumhurbaflaninca seçimlerin yenitenmesine karar verilmesi durumunda, Bakanlar Kuruluçekilir. Cumhurbakani, geçici bakanlar kurulunu
kurmak Uzere bir Babakan atar.
Geçici Bakanlar Kuruluna slyasal parti gruplarundan alunacak üye sayisini TUrkiye BUyük Millet Meclisi
Baflanluöu saptayarak Babakana bildirir. Onerilen
bakanluöu kabul etmeyen veya sonradan çekilen partiler yerine Türkiye Büyük Millet Meclisi içinden veya
duarida baUumsuzlar atanur.
Geçici Bakanlar Kurulu, yenileme kararinin Resml Gazetede yayumlanmasundan balayarak b gun
içinde kurulur.
Geçici Bakanlar Kurulu için gUvenoyuna baçvurulmaz.
Geçici Bakanlar Kurulu, yeni Meclis oluup, yeni
Bakanlar Kurulu atanincaya kadar görev yapar.
Gerekçe:
Anayasa metni anlam bakimindan aynen koninmutur(1982/m. 114). Ancak, bazi bakanlann Tarafsizligi konusu uygulamada etkin sonuç vermedigi
an1ai1amadigindan metinden çikariImitm
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H. Türkiye BUyUk Millet Meclisi seçimlerinin Cumhurbaflanunca yenilenmesi
Madde 128- Bakanlar Kurulunun 121. maddeye
gore güvenoyu alamamasu veya 122. veya 111. maddelerde belirlenen esaslara gore güvensizlik oyuyla
düUrülmesi durumlarunda kirk b gun içinde yeni
Bakanlar Kurulunun kurulamamasu veya kurulup guvenoyu alamamasu durumunda; Cumhurbakant, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baflanuna dantarak seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.
Babakanun güvensizlik oyu He düürUlmeden istifa etmesi üzerine kirk b gun içinde veya yen! seçiten. Türkiye Büyük Millet Meclisinde Baflanluk Divani
seçiminden sonra yine kirk beç gun içinde; Bakanlar
Kurulunun kurulamamasu hallerinde de Cumhurbap
kant TUrkiye BüyUk Millet Meclisi Baflanuna danuarak seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.
Yenileme karari Resmi Gazetede yayumlanur ye
seçime gidilir.
Gerekçe:
Anayasa metni anlarn bakimindan aynen korunmutur (I 982/m. 116).
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I. Savunma ye Ulusal GUvenlik
1. Baflomutanlik ye Genelkurmay Baflanu

Madde 129- Baflomutanlrk, Türkiye BüyUk Millet
Meclisinin manevi varluundan ayrilamaz ye Cumhurbakanunca temsil olunur.
Ulusal güvenliin saölanmasundan ye Turk SilahIi Kuvvetlerinin yurt savunmasina hazirlanmasundan
Türkiye BUyUk Millet Meclisine karu Bakanlar Kurulu
sorumludur.
Genelkurmay Baflanu, TUrk Silâhh Kuvvetlerinin
komutanidur; Bakanlar Kurulunun önerisi Uzerine,
Cumhurbaflanunca atanur.
Milli Savunma Bakanluöunun, Genelkurmay Bakanluu ye kuvvet.komutanluklari He görev iliçkileri ye
yetki alani kanunla düzenlenir.

Gerekçe:
Kurtu1u Savai doneminden kalma onemli bir
gelenegi simgeleyen yUrUrlukteki Anayasa'nin 117.
maddesinin birinci fikrasi aynen korunmu$ur.
Bakomutan1ik gorevinin flulen Genelkurmay
Bakani'nca yerine getirilmesi dogaldir. Ancak ulusal guvenligin fist duzey gerekierinin tam olarak yerine getirilebilmesi amaciyla TUrkiye BUyUk Millet
Meclisi, Cumhurbakani, hUkumet ye Genelkurmay
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Bakani arasinda egUdUrnU gerektiren bir an1ayi1a
dUzenleme yapi1mitir (1982/rn. 117).
2. Ulusal Güvenlik Kurulu
Madde 130- Ulusal GUveniik Kurulu; Cumhurbap
kaninin baflanliörnda, Babakan ye kanunun gösterdii bakanlar He Genelkurmay Bakani ye kuvvet komutanlarundan kurulur. Kurula hangi bakanlarun üye
olarak katuIacai kanunla beiirienir.
Cumhurbaflanu buiunmaduUu zaman kurut, 8abakanin bakanIuöunda toplanur.
Ulusai Güvenlik Kurulu, ulusal gUvenlik He ilgili
kararlarin ahnmas;nda ye egüdUm saölanmasunda
yardumcu olmak Uzere gerekii temel görüIeri Bakantar Kuruluna bildirir.
Gerekçe:

Ulusal Guvenlik Kurulu'nun Bakanlar Kurulu'
nun bir, yardirnci organi ye g6rU1erinin danirna
niteliginde oldugunda kuku yoktur. Bu an1ayi1a,
madde yUrurlukteki 118. rnaddenin ânlarni korunarak yazi1mitir.
Bu kurulun genel sekreterligi, anayasal dUzenleme konusu olmayip kanunla dUzenlenebileceginden
metinden çikarilmiflir (1982/rn. 118).
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III Kamu yönetimi
A. Yönetimin temel ilkeleri
1.Yönetimin bUtUnlUöU ye kamu tUzeIkiiIiöi
Madde 131- Kamu yönetimi, kuruIu ye görevleriyle bir bütündür ye kanunla dUzenlenir.
Yönetimin kuruIuu ye görevleri, merkezden yönetim ye yerinden yönetim ilkelerine dayanir.
KamutüzeIkiiIiöi ancak kanunla veya kanunun
açikça verdiöi yetkiye dayanilarak kurulur.
GerEkçe:
Anayasa metni anlarn itibariyle aynen korunmutur (1982/rn. 123).

2.Yönetmelikler
Madde 132- BabakanIik, bakanlukiar ye kamusal
kuruluIar, kendi görev alanlarini ilgilendiren kanunlarin ye tUzUklerin uygulanmasini saUlamak Uzere ye
bunlara aykuru olmamak kouIuyIa yönetmelikler çikarabil ir.
Hangi nitelikteki yönetmeliklerin ResmI Gazetede
yayumIanacai kanunda belirtilir. Kurumlar ye kurutuIar, Resmi Gazetede yayimlanmayan yönetmeliklerin ye yönetmelik deiikIikIerinin adinu, tarihini, nu233
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marasini ye konusunu Resmi Gazetede Han eder; bu
ilanda tam metne nasul ulasilabiieceöi de belirtilir.
Gerekçe:
Anayasa metni aynen korunmu, ancak uygularnada sorunlar çikrnasi nedeniy!e, 1961 Anayasasi'nda oldugu gibi, tUrn yonetmeliklerin en azindan adi, tarih ye numarasi He konusunun Resmi
Gazete 'de yayimlanmasi ongorUlrnU$Ur. Boylece,
yonetimin saydamligi ilkesine ye yasalarin
labilir" olmasi geregine uygun bir duzenleme getiri1mi olmaktadir (1982/rn: 124).
3. Yönetimin saydamlui
• Madde 133- Yönetsel ilemlerde saydamluk temel
ilkedir. Yönetim, iIemIerinde gerekçe göstermek ye
kararlarina karu bavuru yolianni ye sUrelerini belirtmek zorundadur.
Kanunda belirtilen zorunlu hailer duunda ydnetimin elindeki beige ye bilgiler ilgili herkese açuktur. Hak
arama özgUrlUünU sunurlayacak niteiikte.gizIilik kaydi
konulamaz.
Gerekçe:
YOnetim hukukunun genel bir ilkesi haline gelen
"Yonetimin saydamhgz", once!ikle yOnetse! i1ern1e234
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rin gerekçeli olmasini zorunlu kilat Gerekçe zorunlulugu, i1emi yapan kamu gOrevlisini daha dikkatli
olmaya yoneltir; bu da, hakkinda iIem yapilan kii
için gUvence oluflurur. Kii, kendisi hakkinda yapilan i1emin nedenini ye dayanaklarini bileceginden
gerekçe, yargi yolunu kullanip kullanmama konusunda karar vermesinde ilgiliye yol gösterir. Eger
sonuç ahnamayacaksa yargi organi da gereksiz yere
megu1 edi1memi olur.
Yonetimin kamu yararina iledigine yurtta1ari
inandirmanin en gecerli yolu, yönetsel bilgi ye be!geleri ilgililere açmaktan geçer. Gizliligin gerekii oldugu durumlarda gizlilik derecesi, hak arama
ozgurlugunu zedeleyici olmamalidir. Yonetimin
saydamligi maddesi, ayni zamanda "bilgilenme ye
katelma hakkz" baflikli 40. maddenin birinci fikrasinda taninmi hakkin gUvencesidir.
YOnetimin kararlarina kari bavuru yollarinin
bildirilmesi yukumlulugu 2001 Anayasa degiik1igi He benimsenmi ye yUrUrlUkteki 40. maddenin
II. fikrasina eklenmitir. Saydamligin bir 6nkou1u
olan "gerekçe gösterme yukumlu1uu "nUn henUz
yUrUrlUkteki Anayasa'da yer a1mamj olmasi bir
eksikliktir; birinci fikra bu eksikligi de gidermeyi
amaçlamaktadir.
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4. Kamu görevlileri
Madde 134- Devletin, kamu iktisadi giriimIerinin
ye diöer kamu tUzel kiiIerinin genel yönetim esaslaruna gore yürütmekle yUkUmlU otduktaru kamu hizmetlerinin gerektirdii asli ye sUrekli gorevler, memurlar
ye diöer kamu görevlileri eliyhe gOrUlUr.
Memurlarun ye diöer kamu görevlilerinin nitelikieri, atanmalaru, görev ye yetkileri, hak ye yUkUmlUlüklen, ayhuk ye odenekleni He diöer özlUk iIeri kanunla
düzen lenin.
Ust dUzey yöneticilerin yetitiriIme usul ye ilkeleri
kanunla düzenlenir
Gerekçe:
1961 ye 1982 anayasalarinda belirlenen esaslar
dogrultusunda yapilan dUzenleme korunmutur.

5.Sorumluluk ye yapturimlar
Madde 135- Memurlar ye diöer kamu gOrevlileri
Anayasaya ye kanunlara saduk kalarak faaliyette bulunmakia yukümlüdünler. Görevlerini yerine getirirken, kiiIer arasinda inanç ye düünceIerinden OtürU
herhangi bir ayunm yapamaziar.
Kamu gOrevlileri hakktnda yapulacak disiplin ko236
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vuturmaIarinda; suçlamanin ilgiliye açikça ye yazili
olarak bildirilerek, yazilu savunmasunin istenmesi zorunludur.
Memurlar ye diöer kamu görevlileri hakkinda iIedikieri ileri sürUlen suçlardan ötürU ceza kovuturmasu yapulmasu, kanunlarda belirtilen usullere baöludur.

Gerekçe:
Kenar ba1igi sadeIetiri1en Anayasa metni, yeniden dUzen1enmitit Maddede yapilan degiik1ik1e,
istisnalar kaldirilarak, turn disiplin cezalarina kari
yargi yolu açilmi$it Memur ye diger karnu gorevlilerinin gorevleri He ilgili olarak i1edik1eri suçlar
bakimindan güvence saglayan ye kamuoyunda çok
e1etiri1en son fikrasi ka1diri1mi ye konu kanunkoyucunun takdirine biraki1rnitir (1982/m.129).
6. Kanunsuz emir
Madde 136- Kamu hizmetlerinde herhangi bir Sifat ye suretle calusmakta olan kimse, UstUnden aIdiUu
emri; Anayasa, kanun, tüzUkve yönetmelik kurallaruna
aykuri görürse yerine getirmez ye bu aykuruluu 0 emri
verene bildirir. Ancak ustU emrinde direnir ye bu emrini yazuyla yinelerse, emir yerine getirilir. Bu durumda
emri yerine getiren sorumlu olmaz.
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Asked hizmetierin görülmesi ye ivedi durumlarda
kamu düzenihin ye kamu gUveniiinin korunmasi !gin
kanunla gösterilen ayrik durumlar sakiidir.
Konusu suç oiuturan emir, hiçbir suretle yerine
getiriimez; yerine getiren kimse sorumluiuktan kurtuiamaz.
Gerekçe:
Onceki hukumlere kout dUzenleme yapi1miHr. Maddede yapilan deiik1ik, mantiki siralama
bakimindan yUrurlUkteki üçUncU fikra He ikinci
fikranin yer degitirrnesinden ibarettir. Boylece 3.
fikranrn herhangi bir istisna ongormedigi, daha da
açiklik kazanmitir (1982/rn. 137).

7. Yargi denetimi
Madde 137- Yönetimin her WHO eylem ye i siemie
ye iiemierin-rinekaygouçtir.Ya,eylm
hukuka uyguniuunu denetler.
Yönetsei isiemier He ilgili olarak açilacak davalarda sUre, yazili bildirim He baiar.
YürUtmenin durduruimasu karariaru derhai uyguianur.
Hizmetie badamayan eylem ye iiemieri veya
kiisel kusuriaru sonucu doöan zarartar !gin iigiiiier,
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doörudan memura veya yönetime karu giderim davasi açabilirler.
Yönetim, eylem ye ilemIerinden doöan zararlari
gidermekie yükUmlüdür. Zarar, kamu görevlilerinin
kiçisel kusurlarundan ilerl geImise; yönetim, ödediOi
tazminatu her durumda bu görevlilerden aim.

Gerekçe:
Hukuk devietinin güvencesi olan hukum, bu iikeye aykirilik o1uturan kisimlar çikartilmak suretiyle korunmutur. Yargi yolunun kapatilamayacagi
kurali getiri1mi, tahkimle ilgili dUzenleme metinden çikarilmiflir. Ayriea, YUksek Askeri Suranin
kararlarina kari yargi yolunun açilmasi, hem hukuk deyletinin hem de Turk Silâhli Kuvvetleri'nin
sayginliginin geregidir. Cumhurbakarn'nin tek baina yapacagi i1em1er, kendisine yUrUtme faaliyeti
diinda deviet bakani sifatiyla taninrni yetkilerdir.
Onerimizin 117. maddesinde bu ilkeye uygun olarak
tuketici bir biçimde sayi1mi olan bu yetkilerin yargi
denetimi diinda tutulmalari sakincali g6ru1memitir.
Yargi denetimini hukukilik He sinirladiktan
sonra bu ilkenin kariIayacagi diger smirlama ye
yasakiarin Anayasa'ya konmasi yargisal denetim
i1evini zedeleyici goruldugunden dorduncu fikra
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Anayasa'dan çikari1rni "yQrütmeyi durdurina" kararlarma iIerIik kazandirmak için ilgili fikra yeniden duzen1enrnitir.
Ayrica olaganustu hallerde yUrütrnenin durduruirnasi kararinin yasayla sinirlandirilmasina olanak taniyan kural Anayasa'dan çikarilmiflir.
Yonetirnin eylernlerinden ye i1ern1erinden dogan zarari gidermesi temel ilké olarak kabul edilmiflir. Maddedeki yenilik, idarenin kiise1 kusuruyla zarara yol açarak tazrninat odenrnesine sebep
o1rnu karnu gorevlisine rucu zorunlulugu getiri1mi
olmasidir (1982/rn. 125).
B. Kamu yönetiminin kurulusu
1. Merkezden yönetim
Madde 138- Türkiye, merkezden yönetim kuruIuu
bakimindan, corafya durumuna, ekonomik kouIlara
ye kamu hizmetlerinin gereklerine gore illere, iller de
dier aamaIi bolumlere ayrilur.
Illerin yönetimi, yetki genilii esasina dayanir.
Kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ye uyum
salamak amacuyla, birden çok iii içine alan merkezden yönetim Orgütü kurulabilir. Bu örgUtUn görev ye
yetkileri kanunla düzenlenir1
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Gerekçe:
Anayasa rnetni anlam itibariyle aynen korunmutur (1982/rn. 126).

2. Yerel yönetimler
Madde 139- Yerel yonetimier; ii, belde veya köy
• halkunin ortak yerel gereksinirnlerini kariIayan ye
genel karar organlan halk tarafindan seçilen kamu
tüzeIkiiIeridir.
Yerel yönetimler Ulke butUntUUune, corafya durumuna, ekonomik koçullara vekamu hizmetlerinin
gerekierine gore kanun He oluçturulacak birimierdir.
Yerel yönetim seçimleri 44. maddedeki esaslara gore
dört yitda bir yapilur. Ancak, milletvekili genel veya ara
seçiminden önceki veya sonraki bir yd içinde yapulmasi gereken yerel yönetimler organlaruna veya bu
organlarun Uyelerine iliçkin genel veya ara seçimler
milletvekili genel veya ara seçimleriyle birlikte yapuhr.
Kadunlar ye erkekier ii genel meclisi, ii belediye
meclisi ye büyükehir belediye meclislerinde en az
yüzde otuz oranunda temsil edilir.
Yerel yönetimierin seçilmi organlarunun bu nitelii kazanmalaru ye kaybetmeleri konusundaki denetim
ancak yargu yoluyla olur.
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Merkezden yönetimin, yerel yönetimler üzerinde;
yerel hizmetlerin Anayasaya ye yönetimin bütünIüü
ilkesifle uygun biçimde yürütUlmesi, kamu görevlerinde birIiin sa ölanmasi , kamu yararinin korunmasi ye
yerel gereksinimlerin gereQi gibi karçulanmasi amacuyla, kanunla belirtilen ilke ye yöntemlere gore gözetim yetkisi vardir.
Yerel yönetimlere ye birlikierine görevleriyle orantili gelir kaynakiari saQlarnr. Yerel yönetim ye birlikierin
her türlü akçali kaynainin kullanilmasinda saydamliUIn saölanmasu amaciyla, gelirve giderlerinin kullanilmasini denetleyecek kurum ye denetleme usulleriyle
ilgili hususlar kanunla düzenlenir.

Gerekçe:
Yerel yonetimlerin merkezi yonetimle ilikilerinde Anayasa ilkelerine ye Cumhuriyetin temel nitelikierine uyulmasi, dogal bir gerekliliktir.
Kadinlar ye erkekierarasindaki temsil eitsiz1igini giderici bir hUkum bu rnaddeye de konmutur.
Eit temsil esasmin yalnizca TUrkiye BUyUk Millet
Meclisi'nde kabul edilmesi, kadinlar ye erkeklerin
toplumsal yaamin her alaninda eitIigini saglamak
bakimindan yeterli degildir. Bu madde ile getirilen
asgari temsil orani, sOzkonusu eitligin çahma ha-
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yatinda ye meslek orgUtlerinde hayata geçmesini
saglayacaktir.

C. Uzman ye özerk kuruIular
1. Kamu DenetçiliQi Kurumu

Madde 140- Kamu Denetçilii Kurumu, kamu denetçisinin bakanIuUinda kamu yönetiminin yargi duu
denetimini saUlamak ye yurttaIarin yönetimin iIeyi'inden doöan ikâyet, istem ye bavurularuni incelemek ye görü belirlemek üzere oluçturulur.
Kamu denetçisi Cumhurbakanunca alt' ytI !gin
atanur. Kamu denetçisine Türkiye BüyUk Millet Meclisi
Uyelerine ödenen ayluk ye yolluk gibi Ucret odenir.
Kamu DenetçiIii Kurumu, hak ihlallerine ilikin
kiisel ye toplu §ikâyetleri ye vard,i sonuçlaru ilgili
kurumlara iletir. Kurum, her yd ye gerekli gördUkçe
çaIimaIaru ye insan hakiarunin gerçekleme durumu
hakkinda Türkiye Büyük Millet Meclisine ye Cumhurbakanina rapor yerir. Bu raporlar Resmi Gazetede
yayimlanir.
Kamu denetçiiii kurumunun kuruluu, içleyii,
görev ye yetkileri özerklik ilkesine gore kanunla diizenlenir.
243

lBS ANAYASA ONERISI 2007

Gerekçe:
OngOrUlen Kamu Denetciligi Kurumu, yönetim
açisrndan "uzman ye Ozerk kurullar"in bahcasi olarak kurulu ye orgUtlenmesi bir "bagzmszz yonetsel
otorite" ek1inde dUzenlenmi$ir.
Kamu yOnetimi, 1970'li yillardan bu yana yeni
kurumlar kategorisi ile zenginlemektedir. ceit1i
yabanci Ulkelerde yOnetim "butunu" içinde, ama
onun hiyerarik yapisi diinda yer alan kurumlar,
yUrUtme karisinda bagimsiz organik ye ilevse1
statU ile donatilmi bulunuyorlar. Bu çerçevede yer
alan birimler, yerine gore hem kamusal eylem süreçlerine hem de ozgUrlUklerin duzenlenmesine, kamusal iiem ye eylemlerden kaynakianan yakinma
ye dilekierin, uyumazIikIarin çözUme baglanmasina katihyorlar.
Kamu Denetçiligi Kurumu, ozellikle, kamu makamlarindan kaynakianan hak ye ozgurlUk ihiallerinin giderilmesi konusunda oynayacagi roBe yargi
organlarmin yUkUnUn hafifletilmesine katkida bulunabilecektir.
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2. Yuksekoörenim ye Ust kuruIuIan
a. YUksekoörenim kurumlaru
Madde 141- Universitelerve dieryUksekörenim
kurumlaru bilimsel ye yönetsel özerklik ilkesine gore,
kanunda gösterilen usul ye esaslara gore kurulur, çaIuçur y e denetlenir. Deviet Universitelerinin iIevIerini
verimli biçimde yerine getirmelerine yetecek akçalu
olanakiar saIanur. Bu kaynakiarun amacuna uygun biçimde kullanulmasi denetlenir.
çada bilim y e eitim-oretim ilkelerine aykuru
yüksekörenim kurumlaru kurulamaz.
YUksekoQrenim kurumlari kamu tUzel kiciliöine
sahiptir.
YuksekoUrenim kurumlarinun oöretim elemanlari
aratirma, oöretim ye yayun etkinliklerini bilimsel ozgUrlük ilkesi çerçevesinde serbestçe yUrütürler.
Deviet üniversiteleri kendileri tarafundan seçilen
organlar eliyle yönetilir. Kanun, yeni kuruImu olan
deviet Universitelerinin yönetiminin, geIimeIerini tamamlayuncaya kadar bir bafla deviet üniversitesince
Ustlenilmesini dUzenler.
Universitelerin yOnetim organlarunda kadunlar ye
erkekier, sözkonusu kurumlardaki sayilarunun en az
Uçte ikisi oranunda temsil edilir.
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Universitelerin yönetim organlartyla ööretim elemanlari, YUkseköretim EgUdUm Kurumunun veya
üniversitelerin yetkili organlarinin diinda kalan makamlarca her ne surette olursa olsun görevlerinden
uzakIatiriIamazIar.
Vakiflar tarafindan kazanç amacina yönelik olmamakkouIuyIakuruIacakyüksekorenim kurumlannin
akçah ye yönetsel konular diindaki akademik çaIimalari, ööretim esaslari, akademik personelin saIanmasi, yUkselme usul y e esaslari, meslek gUvenceleri
ye özlük hakiari bakimindan devletçe kurulan yüksek
örenim kurumlari igin Anayasada belirtilen hUkümlere baölidir.
Turk SiIaIuli Kuvvetleri ye emniyet tekiIati bünyesinde, mesleki eOitim ye öretim kurumlaru kanunla
kurulabilir.
Gerekçe:
Birinci fikra He deviet Universitelerinin gerek!i
akçali olanakiara kavuturu1masinin devietin odevi
oldugu be1irti1mitir.
Onerilen dUzenlemenin genel yak1aimi, yUksekogrenim kurumlarinrn Ozerkligini, akademik
yaamin ozgUr!ugunU ye akademik persone!in gilvencesini On p!anda tutan bir an!ayii yer1etirmeye
yOne!iktir.
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Kadinlar ye erkekier arasindaki temsil eitsizIigini giderici bir hukum bu maddeye de konmu$ur.
Eit temsil esasinrn yalnizea TUrkiye Buyflk Millet
Meclisi'nde kabul edilmesi, kadinlar ye erkekierin
toplumsal yaamin her alanrnda eitligini saglamak
bakimrndan yeterli degildir. Bu madde ile getirilen
asgari temsil orani, sozkonusu eit1igin çalima hayatinda ye meslek orgUtlerinde hayata geçmesini
saglayacaktir.
Beinci fikra, devlet Universitelerinin kendileri
tarafindan seçilen organlarca yonetilmesini OngOrmekle birlikte, sayisi hizla artmi olan yeni Universitelerle koklu ye gelimi Universitelerin yönetimi
arasinda bir farkhuiga da izin vermektedir. Buna
gore ilgili kanun yeni kurulan, ogretim Uyesi sayisi az, kanunda belirlenecek akademik olçutler bakimindan henuz gelime aamasinda olan devlet
Universitelerinin yOnetimini geciei olarak gelimi
Universitelere verecektir.
Maddenin sekizinci fikrasi akademik standartlar ye meslek güvencesi bakimindan devlet Universiteleri He vakiflarin kuracakiari yuksekogrenim kurumlari arasinda paralellik saglamaya yoneliktir.
Son fikrada yUrUrlUkteki Anayasa'nin Turk
Silâhh Kuvvetleri ye emniyet tekilatina bagli yuk247
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sekogretirn kurumlarinin kendi ozel kanunlarirnn
hUkumlerine tabi oldugunu belirten 132. maddesine
benzer bir dUzenleme yapilmi$ir. Bu kururniarda
verilecek egitirn y e ogretimin, mesleki arnaçlara yOnelik olmasi dogal sayilmiflir. (1982/m.-130).

b. YükseköUretim Egüdüm Kurumu
Madde 142- Yüksekörenim alanunda çada biurn ölçütlerine uygunIuu saIamak, kurumlarun orenci sayusunu saptamak, gerekil planlama ye fist denetimi yapmak, yUksekörenim kurumlaru arasinda
egudUmU satamak Uzere yUksekörenim kurumlaru
temsilciterinden ye yUksekorenini alaninda bilgi ye
deneyim sahibi, Cumhurbaflanunca gorevlendirilen
kiiIerden oIuan Yükseköretim EgUdUm Kurumu
kanunla kurulur. Bu kurumun oIumasunda çounIuöun deviet Universitelerince seçilecek temsilcilerden
olmasu gözetilir. Kanun, YUksekööretim EgUdUm Kurumunda görev yapacak deviet Universitesi temsilcilerinin sayusunin belirlenmesinde bu kurumlarun fakUlte
sayusu ye geIimiIik düzeylerini goz önünde tutar.
Deviet Universitelerinin bütçëleri YükseköOretim
Egüdüm Kurumunca incelendikten sonra Mull Eitim Bakanhöunca merkezi yönetim bütçesi esaslaruna
uygun olarak yUrürIüe konulur.
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Yükseköretim EgUdUm Kurumunun kuruIuu,
baflan ye Uyelerinin seçimi, görev ye yetkileriyle çaIuçma ilkeleri akademik ozgUrlük ye özerklik ilkesine
uygun olarak kanunla düzenlenir.

Gerekçe:
Yuksekogretim EgUdUm Kururnu adiyla yeni
bir organ o1uturu1rnu ye bu kurumun görev ye
yetkilerinin çerçevesini çizi1rnitir. Bu madde adi
geçen kururnu flniversitelerin agirlikta oldugu kuru1u haline donUturmeyi ye Universite Uzerkligini
korurnayi amaçlayan bir biçimde dUzenlenrni$ir.
Madde Yuksekogretirn EgUdUm Kurumu'nun
yapisi ye gorevleri He ilgili genel belirleyici ilkeleri
getirmekte ye somut1atinci dUzenlerneyi bu ilkeler
çerçevesinde ilgili kanuna birakmaktadir (1982/rn.
131).
3. Görsel ye IitseI IIetiim YUksek Kurulu
Madde 143- Radyo ye televizyon yayin ilkelerini
belirlemeye, bu yayunlari, izlemeye, kiiIer, siyasal
partiler ye kuruIuIar açusindan tarafsizltk, eitIik ye
çouIcuIuk ilkeleri yönünden denetlemeye, tUzel kiiler ye kamu kuruIuIarinca kurulacak radyo ye televizyon istasyonlaruna yayin izni vermeye, yayun ilkelerine
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aykiri davrananlar hakkunda kanunda belirtilen yaptirimlari uygulamaya, gerektiinde yayin iznini geri atmaya yetkili olmak Uzere özerk ye tarafsiz bir Görsel
ye Iitsel Iletiim Yüksek Kurutu oluturulur.
Kurul, yUksekörenim görmü dokuz üyeclen
oluur. Kurula üç üye en az ikisi iletiim fakülteleri
o Uretim üyelerinden olmak Uzere YUksek Oöretim EgUdUm Kurulunca seçitir. Bir üye Rekabet Kurulunca
önerilecek iki misli aday arasundan Cumhurbaflanunca seçilir ye atanur. Be üye Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafundan Türkiye BUyük Millet Mectisindeki parti
gruplarinun oranlaruna gore belirlenecek kontenjan
uyarinca seçilir.
Seçilen Uyelerin kamu yönetimi, itetiim, basinyayin, kültUr ye sanat dallarindan birinde en az on
be yd çalumi ye alaninda tanunrnuç kiilerden olmasu gerekir.
Kurul sUrekli çaliur.
Kurul üyeliinin süresi alb yuldir. Kurul üyelerinden Uçte bin, iki yilda bir yenilenir. SUresi dolmadan
boalan Uyenin yerine seçilen, o üyenin süresini tamamlar. Kurul Uyelerinin bu sure içinde eski gOrevleriyle iliflileri kesilir ye bafla hiçbir gOrev alamazlar.
Uyelerin, eski hizmet yerlerindeki kadrotar sakli tu250
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tulur. SUresi biten ya da kendi isteiyle ayrilan kurul
üyesi, haklariyla eski görevine döner.
Kurul Uyelerine, görev yaptikiari sUrece yasama
meclisi üyelerinin aylik ye ödenekleri tutarinda odeme yapilir.
Kurulun oluumu, içIeyii, yöneticilerin seçimi,
yetki, görev ye sorumlulukiaru kanunla düzenlenir.
Kamu iktisadi teebbUsU niteIii taiyan veya
deviet veya diöer kamu tUzel kiiIerinden akçalu yardim gören haber ajanslaru çalumaIarunr Ozerklik ye
yansuziuk ilkesine uygun olarak yUrUtür.

Gerekçe:
!1etiim OzgUrlUgUnun kullanilmasini ye ilgili
sektorUn kurallarina uygun olarak i1eyiini duzenleyen kurulun, tek yanli siyasal etkilerden korunmasi amaciyla ayrintili duzenlemeye gidi1mitir. Amaç,
yansizligi ye bagimsizligi saglamaktir.
Avrupa devietlerinde de g6rseI-iitse1 i1etiim
sektOrUnUn gözetimi; bagimsiz yonetsel makamlara
verilmektedir. Siyasal iktidarlar karisinda organik
ye i1evse1 bagimsizliga sahip olan ye onemli yetkilerle donati1mi bulunan g6rse1-iitse1 i1etiim kurultan, bu alanda faaliyet gdsteren kuru1u1arin, hukuk
kurallarina, yasa onUnde eit1ik an1ayiina ye kii
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ye gorUIer He basin y e yayrn araçlarin demokratik
çogukulugu ilkesine uygun i1eyiini saglamak ye
etik kurallar koymak, hem de g6rse1-iitse1 hizmetten yararlanma ozgUrlugUnU gtivence altina almak
amaciyla dUzenleme ye yapti rim uygulama yetkisine
varan bir gozetim iIevini yerine getirmektedirler.

4. Kamu kurumu nitetiöindeki meslek kuruiulari
Madde 144• Kamu kurumu niteiiöindeki mesiek
kuruluIari ye üst kuruIularu; kanunla kurulan, organIan kendi UyeIeri arasundan kendilerince ye kanunda
gösteriien usuIe gore yargu gözetiminde seçiIen, kamu
tüzel kiiIeridir.
Bu kuruIuIarun, seçiImi organlari, biryargi kararu olmaksuzun geçici veya sürekli olarak görevlerinden
uzakIaturuIamaz.
Kamu kurumu niteliöindeki mesIek kuruIuIari He
bunlarun list kuruiuçlannun yönetim organlarinda kaduntar ye erkekier, sözkonusu kurumlardaki saydannin en az üçte ikisi oranunda temsil edilir.
Bu kuruIularun yönetim ye iIeyiIeri kanunla
belirlenir. Düzenleyici iIemIeri ye çaIuma ilkeleri demokratik kuraliara aykiri olamaz.
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• Kamu kurumu niteIiindeki meslek kuruIuIari,
belli bir mesleöe mensup olanlarin ortak gereksinimlerini karuIamak, mesleki etkinliklerini koIayIatirmak, mesIein genel mentaatlere uygun olarak geli•
mesini saUlamak, meslek mensuptarinin birbirleriyle
ye halkia ilikiIerinde dürüstlUQU ye güveni egemen
kilmak amacuyta oIuturuIur.
Kamu kurumu niteliöindeki meslek kuruIularinun
Uyeleri hakkindaki disiplin kovuturmaIarinda, suçlamanin ilgiliye açrkça ye yazilu olarak bildirilerek, yazili
savunmasinin istenmesi zorunludur.

Gerckçe:
1961 Anayasasi'ndaki hukum esas alinmitir.
1982 Anayasasi'nin mudahaleci tutumu benimsenmemi$ir. Meslek kuru1u1annin, mesleki ça1ima1arini kolaylaflirmak, meslegin kamu yararina uygun
olarak gelimesini saglamak, meslek mensuplarinrn
birbirleriyle ye halkia olan i1ikilerinde durustlugu
ye gUveni egemen kilmak amactyla kanunla o1uturulmasi benimsenmitir.
Kadinlar ye erkekier arasindaki temsil eitsizligini giderici bir hukum lxi maddeye de konmutur.
Eit temsil esasinin yalnizca TUrkiye BUyUk Millet
Meclisi'nde kabul edilmesi, kadinlar ye erkeklèrin
toplumsal yaamin her alaninda eitligini saglamak
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bakimrndan yeterli degildir. Bu madde ile getirilen
asgari temsil orani, sozkonusu eitligin çahma hayatinda ye meslek orgutlerinde hayata geçmesini
saglayacaktir.
5. Devlet Planlama Orgütü
Madde 145- Anayasada öngörülen planlama ilkelerinin bilimsel temellerde gerçekIemesini saölamak
amaciyla kanunla özerk ye uzman bir birim olarak
Deviet Planlama Orgütü kurulur.

Gerekçe:
tktisadi, sosyal ye kultUrel ge1imenin bir plan
çerçevesinde gerçekletiriImesi esasini kabul eden
1961 Anayasasi'nin 129. maddesinin gerekçesine
gore; "bilhassa az gel4mic memleketierin kalkinmast 1cm, butun iktisadi hayatz kaplayan bir plana
ihtiyaç oldugu bugün herkesçe kabul edilen bir gerçektir. Kisaca, dunya, en gen4 anlamsyla milli kaynakiari en rasyonel cekilde kullanmaya ça1ictnak
ceklinde ifade edilebilecek olan planli ekonom lye
gitmektedir."
Aradan geçen yaklaik yarim yUzyil, planlama
gereksinimini azaltmami tam tersine arttirmiflir.
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Sadece ge1imekte olan Ulkelerde degil, birçok
ge1imi devietlerde kaynakiarin rasyonel kullanimi, planlama suretiyle o1mu ye planlama, ekonomik kamu hukukunun bahca amaci haline ge1mitir. Giderek "surdurulebilir gel4me" iiginda ccvre planlamasi, turizmin planlanmasi, yatirimlarin
planlanmasi gibi sektorlerin butunlUk içinde planlanmasi geregi ortaya çikmitw
Deviet Planlama OrgUtU'nUn son çagda ge1imeler iiginda gUçlU biçimde yeniden orgUtlenmesi,
21. yUzyil TUrkiye'si için yaamsa1 bir Unem taimaktadir.
6. Kültür ye Sanat Yüksek Kurumu
Madde 146- Kültürü ye sanati, çada uygarlik
düzeyinde geIitirmek, aratirmak ye yaymak amacuyIa Kültür ye Sanat Yüksek Kurumu kurulur.
Kamu tüzel kiiIiöine sahip kurum özerktir; kuruluu, iIeyii ye çaIumaIari tarafsizlik esasina gore
kanunla düzenlenir.

Gerekçe:

-

Insan Hakiari Evrensel Bildirisi'ne gore "HerIces toplumun kulturel yaamina ozgurcekatzlmak,
glAzel sanatlardan tat almak, bilimsel alandaki iler255
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1eyiyi ye onun yararlanni paylaymak hakkina saliiptir" (m. 27/I). Ayni hak Birle5mi5 Milletler'in Oncülugunde hazirlanan Ekonomik, Sosyal ye KUlturel
Hakiar SOzlemesi'yle de kabul edilmi$ir. (m. 15)
Anayasa'mizda da "bilirn ye sanat ozgurlugu" bireyler için hak olarak taninmitir. Bu hakkin etkiii ye duzeyli biçimde saglanmasi amaciyla "sanati
ye sanatçiyi koruma gOrev" de deviete veri1mitir.
Devietin bu gOrevi gerektigi biçimde yerine getirirken, siyasal baski ye yonlendirmelerden uzak bir kuruma gereksinim dogmuflur. Geli§mi5 kimi demokratik duzenlerde bu gOrev ozerk bir kuruma verilmektedir. Ulkemizde de boyle bir kuruma duyulan
gereksinim açikça ortaya çikmi bulunmaktadir.
7. Diyanet Ileri Baflanluöi
Madde 147- Genel yönetim içinde yer alan Diyanet
Ileri Baflanlii, kanunda gösterilen görevleri Iaiklik
ilkesi doUrultusunda, farkit din ye mezheplere eit
davranma ilkesini gözeterek yerine getirir. Bu ilkeleri
yaama geçirecek önlemler kanunda gösterilir.
Gerekçe:
Ulusça bUtunleme ye dayanima duygularini
gttçlendirme amaci ye laiklik ilkesi dogrultusunda
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inanç y e din ozgurlUgUnU destekleyecek uzman bir
kurum olarak kabul olunan Diyanet IIeri Bakanligi, farkli din ye mezheplere eit davranma ilkesi
vurgulanarak korunmu$ur. Esasen farkli din ye
mezheplere eit davranma, Iaiklik ilkesinin de bir
geregidir. Ancak Diyanet lleri Bakanligi'nin uygulamada egemen mezhebe hizmet veren görüntUgil, bu belirlemenin yapilmasirn zorunlu ki1mitir.
8. Diöer uzman ye özerk kuruIular
Madde 148• Bilimsel ye teknolojik geIimelerin,
iktisadi, sosyal ye kUltürel alanlarda ortaya çikardii
sektörlerin düzenli iIeyiçini saIamak, ilgili hak ye
ozgürlükleri gUvence altuna almak amaciyla kanunla
uzman ye özerk birimler oIuturuIabiIir.
Kanun, demokratik denetim ye özerklik ilkelerini
gözetmek suretiyle, bu kuruluçlara dye atama, görevden alma usulterini ye diOer iIeyi usul ye esaslaruni
belirler.

Gerekçe:
Bu madde, uzman y e ozerk kuru1u1arin Anayasada sayilanlarla sinirli olmadigini belirtmek ye
kanunkoyucunun gerektiginde yenilerini kurmasina
olanak tanimak amaciyla duzen1enmitir.
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D. Olaöanüstü yönetim usulleri
1. OlaUanUstU hailer
Madde 149• Doöal afet, tehilkeli salgin hastalikiar
veya a öurekonomik bunalim hallerinde Cumhurbakanunin baflanliöunda toplanacak Bakanlar Kurulu, yur•
dun bUtününde veya herhangi bir yerinde süresi dört
ayi geçmemek üzere ola4anüstu hal Dan edebilir.
Anayasal demokratik düzeni veya temel hak ye
özgUrlükleri ortadan kaldirmaya yöneiik yaygun 'iddet eylemierine iliflin ciddi belirtilerin ortaya çikmasi
veya §iddet olaylaru nedeniyle kamu düzeninin aur bir
biçimde bozulmasu durumlarunda; Cumhurbaflaninun
baflanluunda toplanacak Bakanlar Kurulu, Ulusal
Güvenlik Kurulunun da görüUnU aldiktan sonra yurdun herhangi bir yerinde veya bütününde sUresi dört
ayi geçmemek üzere olaöanUstU hal Han edebilir.
Vukarudaki fukralar uyarinca, olaöanUstU hal ilanuna karar verildiUinde bu karar derhal Resmi Gazetede
yayumlanir ye ayni gun TUrkiye BUyük Millet Meclisinin onayuna sunulur. Meclis toplantu halinde deöilse
derhal toplantuya çaurulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi, gerekli görürse olaanüstü hahn coUrafi alanunu
daraltabihir; sUresini kisaltabilir veya olaöanUstU hal
ilanina ilikin karari kaldurabihir.
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Gerekçe:
Iki ayri olaganustU durum kategorisini dUzenleyen yUrUrlUkteki 119. y e 120. maddeler birletiri1mis; gereksiz ibareler çikartilarak maddenin anlatimi sade1etiri1miflir. 121. maddenin usule ilikin ilk
fikrasi da buraya ek1enmitir.

2. Sikiyönetim, seferberlik ye sava hali
Madde 150- Anayasal demokratik düzeni veya temel hak ye ozgUrlUkleri ortadan kaldirmaya yönelen
ye olaöanUstU hal ilanini gerektiren olaylardan daha
air veya ülkenin ye ulusun bolunmezliöini içten veya
di stan tehlikeye dUUren iddet eylemlerinin veya
Cumhuriyete kari ayaklanmanin olmasu, savau gerektirecek bir durumun ba göstermesi veya sava
durumu nedenleriyle Cumhurbaflaninun bakanliOinda toplanan Bakanlar Kurulu, Uulusal Güvenlik Kurulunun da görUUnü aldiktan sonra süresi dört ayt
amamak üzere yurdun bütününde veya herhangi bir
bolümünde sikuyönetim Han edebilir. Bu karar derhal
Resmi Gazetede yayumlanur ye aynu gUn TUrkiye BUyUk
Millet Meclisinin onayina sunulur. TUrkiye Büyük Millet Meclisi toplanti halinde deilse hemen toplantiya
çauruIur. Türkiye BUyUk Millet Meclisi gerekli görUrse
sukuyönetimin coUrafi alanunu daraltabilir ye sUresini
kisaltabilir veya sukuyönetimi kaldirabilir.
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Sukuyönetimin her defasrnda iki ayu açmamak Uzere uzatulmasu TUrkiye BUyUk Millet Meclisinin kararuna
baludur.
Gerekçe:
Meveut Anayasa hUkmUnUn özU korunmu,
TUrkiye BUyUk Millet Meclisi'nin sikiyonetimin
sUresini uzatma yetkisi iki ayla sinirli tutulmuflur
(1982/mA22).

3. OlaanüstU yönetimlerle ilgili düzenleme
Madde 151- OlaöanUstU hallerde, yurttalar için
getirilecek para, mal ye çalima yükUmlUlUkleri He durumun gerektirdii ölçüde temel hak ye özgUrlüklerin
nasul sunurlanacaöu veya geçici olarak durdurulacaUu,
hangi önlemlerin nasul ye ne yolla alinacaUt, kamu hizmeti görevlilerine ne gibi yetkiler verileceöi ye olaanüstü yönetim usulleri kanunla dUzenlenir.
Sukuyönetim, seferberlik ye sava durumlarunda
hangi hükümlerin uygulanaca;, sukuyönetim ye genel
yönetim lie iliflileri ye ilemleri nasH yUrütUlecei, temel hak ye özgUrlUklerin durumun gerektirdii 61ç6de sinurlandunimasi, geçici olarak durdurulmasi veya
savau gerektiren durumun ba göstermesi halinde
yurttalar için getirilecek yUkümlUlUkler kanunla düzenlenir.
260

YIJRUTME

Yukarida belirtilen olaöanUstU yönetim usullerinde Cumhurbakani baflanliöinda toplanan Bakanlar
Kurulu, durumun zorunlu kilduöu konularda, 16. maddede belirtilen güvencelere aykiri olmamak kaydiyla,
yetki kanunu gerekmeksizin Kanun HükmUnde Karar•
name çikarabilir. Bu kararnameler Resmi Gazetede
yayimlanir ye ayni gun TUrkiye Büyük Millet Meclisinin
onayina sunulur. Bu kararnamelerin dUzenleme alanu,
103. maddede belirtilen sinirlamalara tabi deildir, ancak kararnameler aleyhine yargi yolu kapatulamaz.

Gerekçe:
Anayasa'nin 121. y e 122. maddelerinin olaganustu yonetimlere i1ikin duzenleme hukumleri bir1etiri1mi$ir. Olaganustu yOnetim usulleri de
bir hukiik rejimidir. Bu husus gOz onunde tutularak
anayasal duzen ye temel hakiari yok sayacak bit
duzenleme yerine, bu yönetim usullerinin gerektirdigi sinirlama gereksinimini 16. maddede belirtilen
gilveneelere aykiri olmamak kou1uy1a gozeten ye
bunu saglamak Uzere yargi yolunu açik tutan bir hukuk duzeni 6ng6rU1mutur.
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I. Yarguyla ilgili genel esaslar
A. Yargi baöimsizliöi
Madde 152- Hâkimler görevlerinde baimsizdur;
Anayasaya, kanunlara ye hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine gore hüküm verirler.
Hiçbir organ, makäm, merci véya kii, yargi yetkisinin kullanilmasinda mahkemelere ye hâkimlere emir
ye talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ye
telkinde bulunamaz.
Türkiye BUyük Millet Meclisinde bir yargi merciinde görülmekte olan davalarla ilgili soru sorulamaz,
görüme yapilamaz veya herhangi bir beyandabulunulamaz.
Yasama, yürUtme ye kamu yönetimi organlaru yargi kararlaruna uymak zorundadir; mahkeme kararlaruflu hiçbir biçimde deUitiremez, bunlarin yerine getirilmesini geciktiremezler.
Gerekçc:
YUrUrlUkteki Anayasa hukrnU anlarn bakimindan aynen korunmuflur (1982/rn. 138).
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B. Hâkimlik mesleöi ye gUvencesi
1. Hãkimlik mesleöi
Madde 153- Hãkimler, görevlerini mahkemelerin
baUumsizluöi, hâkimlik güvencesi y e yargu etiUl esaslaruna gore yerine getirir.
Hâkimlerin nitelikieri, atanmalaru, hakiaru ye ödevten, aylik y e ödenekleri, meslekte ilerlemeleri, gOrevlerinin y e görev yerlerinin geçici veya sürekli Olarak
deOitiriImesi, hakiarinda disiplin kovu5turmasi açilmasu ye disiplin cezasu verilmesi, görevleriyle ilgili
iIedikIeri suçlardan dolayi soruturma yapulmasuna
ye yargulanmasina karar verilmesi, meslekten çukanulmayu gerektiren suçluluk veya yetersizlik durumlaru,
meslek içi eUitimleri ye öteki özlUk iIeri mahkemelerin baimsuzIuOu esaslaruna gore kanunla düzenlenir.
Hâkimler, kanunda belirtilenlerden baka resmi
veya özel hiçbir görev alamaz; hâkimlik mesleöini korumak ye geIitirmek amaciyla örgUtlenme hàklarindan yararlanurtar.
Gerekçe:
Bu madde ile izleyen maddelerde yargi OrgUtlenmesi He yargilama hukukunda gerçek anlamda
bir reform dUzenlemesi yapilmaktadir. Yargi sistemimizde kendine özgU ye yargilamanin dogasina
aykiri bir yapilanma sozkonusu olmuflur. Hâkimlik
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ile saveilik bir1ikte1ii, yargilamanrn iddia kanadi
ile hukum makaminin birlikte duunUlmesi sonucuflu dogunnuflur. Bu yapilanma, yargilaina diyalektigine aykiri oldugu gibi bagimsiz oldugu dUunUlen
yargiyi, dolayli olarak siyasi gUcUn etkisi altina sokmaktadir. ldareye daha yakin olmasi gereken savcilik kanaliyla dolayli biçimde hâkimlerin etkilemnesi
ye 152, 153 ye 154. maddedeki guvencelerin etkisiz
hale gelmesi sonucunun dogmasina neden o1unmutur.
Bu yeni yapilanmanin hukum makami olan hakimlerin bagimsizliginin saglanmasi açisrndan daha
uygun oldugu olabilecegi dUUnUlmUt& (1982/
m.140). Aynca hâkimlik inesleginin korunup ge1itirilmesi amaciyla orgutlenme hakki da güvence
altina alinmiflir.
Hakimligi oteki mesleklerden ayiran Onemli
nitelikier ye ozellkiler vardir. Hakimlerden, gerek
adalet dagitma i$evini yerine getirirken, gerek ozel
ye kamusal yaam1arinda sayginlik uyandiracak
davranilar bekienir. Onerimizde yer verilen "yargi
ezigi" kavrami, bu olguyu belirtmektedir ye yargiya
guveni arttirmaya yoneliktir.
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2. Hâkimlik güvencesi
Madde 154- Hâkimler azledilemez, kendileri istemedikçe aItmu yedi ya'ndan once emekliye ayruIamaz; bir mahkemenin veya kadronun kaldirilmasu
nedeniyle de olsa, aylik, ödenek ye öteki özlük hakiarindan yoksun kilinamaz.
Meslekten çikarilmayi gerektiren bir suçtan hUküm giymi olanlarla saUhk nedenleriyle görevini
yerine getiremeyeceUi kesin olarak anIaiIanIar veya
meslekte kalmalarinin Hakimler Yüksek Kurulu tarafindan uygun olmadiöina karar verilenler hakkinda
ayruk durumlar saklidir.

Gerekçe:
Madde 1982 Anayasasi'ndaki biçirniyle benimsenrni, yargiçlarin oznel gUvencelerinin saglanmasi esas ahnrnitit En onernli ozellik, hâkimIerle
savcilarin ayri ayri duflinUlmeleri ye ayri kurallara
baglanmasidir. Ayrica yUksek rnahkerne hâkirnleri
için erneklilik yai iast siniri 67 olarak be1ir1enmitir
(1982/rn. 139).
C. Savciluk mesleöi ye savcilarun gOrev güvencesi
Madde 155- Savcilar, görevlerini mahkemelerin
baöimsizliUi ye savculik gUvencesi esaslarina gore yerine getirir.
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Savcuiarin nitelikieri, atanmalaru, hakiari ye ödevlen, aylik ye ödenekleri, meslekte ileriemeleni, gorevieninin ye görev yerierinin geçici ye sUrekil olarak
deöitirilmesi, hakiarunda disiplin kovuturmasi açilmast ye disiplin cezasi verilmesi, gOrevleriyie ilgili
iIedikleri suçlardan dolayi soruturma yapilmasina
ye yargilanmalarina karár verilmesi, meslekten çukarilmayi gerektiren suçluluk veya yetersiziik durumlaru,
meslek içi eöitimleri ye Oteki özlUk içleri, mahkemelerin baöumsuzluöu ye savculuk görev gUvencesi esaslaruna gOre kanunla düzenlenir.
Savcilar, kanunda belirtilenlerden bafla resmi
veya özel hiçbir görev alamaziar; savcuiuk mesleöini
korumak ye geIitirrnek amacuyla Orgütlenme hakiarundan yararlanuriar.
Savcuiara, yürUtme tarafindan idari herhangi bir
görev verilemez. Soruturma ye kovuturma evreienindeki konumiaru itibariyle, baöiiiukiaru, görev ilifluleri
ye güvencelerinin sa*Ianmasu goz önUne alunarak kanunla dUzenlenir.
Adli koliuk, jive ilçelerde savciya baludur; kuruluu ye çalumasu kanunla dUzenlenir.
Savcular azledulemez, kenduleri istemedikçe altmt
be yaundan once emekliye ayrulamaz veya kadronun
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kaldurilmasi nedeniyle de olsa, aylik, ödenek ye öteki
özlük hakiarindan yoksun kilinamaz.
Meslekten çikartlmayi gerektiren bir suçtan hükUm giymi olanlarla, saöluk nedenleriyle görevini
yerine getiremeyecei kesin olarak anIauIanlar veya
meslekte kalmalarinin uygun olmadiUlna Savcular
Yüksek Kurulu tarafindan karar verilenler hakktndaki
durumlar sakiudur.
Gerekçe:
Yukarida 153. maddenin gerekçesinde açiklanan
dUflincelerle savcilik meslegi hakimlik kurumundan
bagimsiz bir eki1de duzenlenmiflir.
Maddede, saveilarin sanik ye kanitlara gecikmeksizin ye guvenilir bir biçimde u1aabi1me1eri
için saveilara bagli adli kolluk gtiçlerinin kurulmasi ye bu konudaki diizenlemenin kanunla yapilmasi
OngorulmUflUr.
Ayrica savcihk mesleginin korunup ge1itiri1mesi amaciyla orgtitlenme hakia da gUvence altina
alinmiflir.
Savcilarin idari gorevde ça1iamama1ari ilkesi
benimsenmi$ir. Bu yasagin adliye binalarinin yonetimlerini de kapsamaktadir.
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Madde 1982 Anayasasi'ndaki biçimiyle benimsenmi savcilann gOrev guvencelerinin saglanmasi
esas a1inrnitir (1982/rn .139).

D. Savunma mesleöi ye barolar
Madde 156- Savunma baimsizdur ye yarginun kurucu ööelerindendir.
Yargu ye yönetim mercilerinde hak arama ye savunma için temsil, avukatlar araculuuyla saölanur. Avukatluk, kamu hizmeti niteliinde bir serbest meslektir.
Avukat, yönetim ye yargu önünde, hukuki ilem, kovuturma ye soruturmalarda kendisine bavuranIara
hukuki yardumda bulunur; ba*imsuz olarak ye hukuka
uygun biçimde savunma görevini, kanuni görev ye
yetkilerinin gerekierini eksiksiz yerine getirir; yaptiu
iin manevi ye hukuki sorumluluöunu taur.
Barolar ye TUrkiye Barolar BirliUi, kamu kurumu
niteliinde, báimsrz meslek kurululandur. Avukatlik
mesleine kabul, mesleUe hazurlama, sinav, mesleöin
yerine getirilme kouIIart ye disiplin konulannda barolar ye TUrkiye Barolar Birlii yetkilidir. Bu kurulup
larun baOumsuzluinu zedeleyecek akçalu veya yönetsel
denetim yapilamaz; kararlaru sadece yargu denetimine
tabidir. Bu kurulularun oluumu ye çaluma esaslaru
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e üyelerinin meslek içi eitimIeri, savunma baöimsizliUu esaslari gözetilerek kanunla dUzenlenir.

y

Gerekçe:
Bu Onerimizde savunmanin "sav-savunma-karar" uçgeninden o1uan yarginin, vazgeçilmez ogesi
oldugu gerçegi açik bit eki1de ortaya çikarilmi$ir.
Iddia makami olan savcilik ile savunma arasinda
eit1ik saglanmaya çahi1mi$ir. Bu nedenle yarginin
kurucu ogelerinden olan bagimsiz savunmayi ternsil eden avukatlar ye onlarin meslek kuru1uu olan
barolar ye Turkiye Barolar Birligi'ne de yarginin diger 6geleri olan hâkirn ye saveilar gibi Anayasa'nin
yangi bolumunde yer venilmesi dogaldir.
Savunrnasiz yargi adil olamaz. Yargirnn "say
uçlemesi ile gercek1eecegi ye Wi--savunmkr"
tun1eecegi tartimasizdir. Yargrnrn temel ogelerinden biri ye itici gUeU olan savunmayi, savunucudan
ayirt edemeyiz. Bu nedenle savunma meslegi temel
hak ye ozgUrlUklenin ge1itigi toplumlarda ge1iir.
Say ye karar kurumlari "savczhk" ye "hákimlik"
meslegi olarak Anayasa'nin yargi bolumunde yenni a1mi, ancak savunucuya da bu bOlumde yet yerilmesi geregi gOzden kaçrnitir. Bu bir eksikliktir.
Dye olunmasi zorunlu meslek kuru1uu niteliginde-
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ki barolar ye list kuru1uu Turkiye Barolar Birligi;
yaptikiari çok yonlU ça1imalar ye etkinliklerle meslek onurunu yUceItmi, meslek ahiak ye disipline
uygun savunmayi ge1itirmiflir. Yarginin itici gUcU
olan savunma kuru1ulari, adil/dUzgun ye guvenilir
yargilanmanin ye hukuk devietinin de guvencesidir.
Avukatlik meslek orgUtlerinin, oneri metninin yargi
bolumunde yer almasi bu nedenle gereklidir.
• Bu anlamda savunmanin bagimsizligi da mahkemeleriñ bagimsizligina kout bir ilkedir. Bu nedenle savunmaya i1ikin kuru1u1arin o1uumu ye
ça1ima esaslari He meslege kabul vb. gibi sorunlar
ye meslek içi egitim, savunma bagimsizhgi esaslari
gozetilerek duzenlenmelidir.
E. Mahkemelerin kuruIuu
Madde 157- Mahkemèlerin kuruIuu, görev ye yetkileri, içIeyii, mahkèmelerin baumsizIuöi ye hâkimlik
güvencesi esaslarunagöre kanunla dUzenlenir.
Yargi, her yargu çevresinde en kidemli hakim tarafindan temsil edilir.
Adliye binalarinin yönetiminin yargi baöimsu2liOini zedelemeyecek biçimde Adalet BakanIii tarafindan yürütülmesi kanunla dUzenlenir.
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Sukiyönetim Dan edilefl bölgelerde, bu bölgelerle
sinurlu olmak kaydiyla, hangi mahkemelerin sukuyönetim mahkemesi olarak görev yapacau He ilgili esaslar
doUal hâkim ilkesi gözetilerek kanunla düzenlenir.

Gerekçe:
YUrUrlUkteki 142. madde kismen korunmutur.
Yargilama usulleri hakkindaki hUkUm, Anayasa'nin
17. maddesinde de bulundugu için metinden çikanlmitir.
SikiyOnetim ilan edilen bolgelerde kurulacak
mahkemeler için sanikiara gUvence saglayacak iikeler saptanmi, dogal hâkim ilkesi vurgu1anmitir
(1982/m.142).
F. Asked yargu
Madde 158- Asked yargu, asked mahkemeler ye
disiplin mahkemeleri tarafundan yürütülür.
Bu mahkemeler asker kiiIerin salt asked nitelikli
suçlariyla ilgili davalarina bakar. Askeri mahkemelerin
sava ye seferberlik hallerinde hangi suçlar ye hangi
kiiIeryönünden yetkili oldukiaru, kanunda gösterilir.
Asked yargu organlarunun kuruluçu, ileyii, askeri savcultk görevi yapan asked hâkimlerin refakatinde
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bulundukiari komutanlarla iliflhleri, mahkemelerin
baimsizIiöi ye hãkimlerin güvencesi ilkelerine gore
kanunla düzenlenir. Askeri hâkimlerin disiplin ye özlük ileri, mahkemelerin baimsizIiöi ye hâkim güvencesini etkisiz kilmamak kouIuyIa askerlik hizmetlerinin gerekieri göz önUnde tutularak düzenlenebilir.

Gerekçe:
Askeri yarginin Anayasa ye yasalarda ayri bir
yapilanma içinde yer almasi, insan hakiari, hukuk
devieti ye demokrasi Uçlemesi açisindan Tifrkiye'de
sUrekli tartii1an bir konu o1mutur. Ancak, bu konuyu da tarihsel ye somut gerçekliginden soyutlayarak duflinmek yeterli bir deerlendirme olamaz.
Soyut bir degerlendirmede yargi birligi demokratik
bir hukuk devieti için ideal bir çözUm olarak dUflinUlebilir. Bu açidan Anglosakson hukuk sistemini
ornek gostermek de mUmkUndUr. Buna kari1ik,
yargi birliginin yer almadigi Kara Avrupasi Ulkelerinde yargi organi ayni derecede etkilidir. Bu sistemlerden hangisinin UstUn oldugu konusunu soyut
olarak tartimak yararsizdir. Konuya ilgili Ulkedeki
yarginin statUsU (bagimsizligi, gflveneesi), i1eyii,
yargi alanlarinin ayrilmasiyla ortaya çikan uzmanlama ye bunun birlikte getirdigi birikim ye deneyim açisindan degerlendirmek gerekir. Diger Ulke272
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lerde de farkh boyutlarda uygulanan askeri yarginm TUrkiye'deki dUzenleni biçimi de ayni açidan
degerlendirilmelidir. Burada birbirine bagh iki temel ozellige dikkati çekmek gerekir: Ozeltikle 1961
Anayasasm'ndan bu yana giderek kuramsa11amm
bulunan askeri yargi, bugun kendi çok ozel alaninda
uzman yargi niteligini kazanmitmt Diger mahkemeter bu alana yabancidir. Ikineisi, askeri yargmnin
i yUkU sivil yargiya gore daha azdm Askeri Yargitay He YUksek Askeri Mare Mahkemesi kararlarindaki gerekçelerin genelde Yargitay ye Danitay'a
gOre daha doyurueu olmasi, askeri yarginin ça1ima
kou!1arindaki bu avantajdan kaynaklanmaktadir.
Bu nedenle yargi organimiz genel olarak askeri yarginin otanakiarina ye çatmma kou11arrna kavuflurulmadan askeri yargi ataninin ka!diritmasindan ya
da darattilmasindan sOz etmek dogru degildir. çunkU gerekli maddi kout1ar yaninda bilgi birikimi,
deneyim ye uzmanlik saglanmadan, iyi iteyen bir
yarginin ka!dirmasiy!a ortaya çmkaeak botugu nicel
ye nitel yonden dotdurmak son derece gUçtür. Ote
yandan, sivil yargmçlarmn askeri konutarda asker yargiç!ara gOre daha çekingen davranmalari da dogatdit cunku onlar bu konutarin yabancisi olup, askeri
soruntarmn çOzUmUnde asker yargiçtar kadar rahat
davranamaztar.
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TUrkiye'de askeri yargirnn temel sorunu, alaninin geleneksel boyutu kismen amm olmasi, mahkemelerin yapisinda —azinlikta da olsa— yargiç olmayan askerlerin varligini korumasidir. Bu nedenle
TUrkiye'de yapilmasi gereken ilk ey, hukukçu olmayan subay Uyelerin sava ye seferberlik halleri diinda askeri mahkeme kuruluundan çikarilmasi ye
askeri yargiçlarinstatUlerinin yargi bagimsizligi va
yargiç gUvencesi yonunde daha da gelitirilmesidir.
Ayrica, asker olmayan kiilerin askeri mahkemede
yargilanmasini saglayan hukumler dogal yargiç gilvencesine aylçiri dUtugU olçude kaldirilmali ye askeri yarginin kendi çok ozel alaninda çalimasi saglanmalidir. Askeri yargi, Askeri Yargitay ye Askeri
Yuksek Mare Mahkemesi ile ilgili duzenlemeler bu
anlayi içinde kaleme alinmi$ir.
Bu nedenle askeri mahkemelerin gorev alani asker kiilerin salt askeri suçlari ile sinirli tutulmu asker olmayanlarin yargilanmasi ise dogal yargi ilkesine uygun olarak adli ye idari yargiya birakilmitir.
Sava ye seferberlik halinde ise askeri mahkemelerin hangi suçlar ye hangi kiiler yonUnden yetkili
olduklari kanunla dUzenlenecektir.
UçUncu fikrada yUrUrlUkteki 145. maddenin
dordunefl fikrasinda yer alan "askeri hizmetlerin ge274
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relderi" deyimi, askeri mahkemelerin kurulusu,. ileyiini ye bu mahkemelerde savcihk görevi yapanlatin görevli bulundukiari komutanlik i1e.ilikiIerini
de kapsar bir anlam taidigindan mahkemenin bagimsizligi He bagdamaz nitelikte g6rU1mUtUt Bu
nedenle anilan deyime, yalnizca askeri hakimlerin
disiplin ye ozlUk ileriyle sinirli olmak ye mahkemelerin bagimsizligi, hãkimlik gUvencesi ilkelerini
etkisiz kilmamak kouluyIa yet veri1mitir.
I. YUksek mahkemeler
A. Anayasa Mahkemesi
1. KuruIuu
Madde 159- Anayasa Mahkemesi genel kurul ye iki
daire halinde çaluçmak Uzere on yedi üyeden oIuur.
Uyelerden dördü Yargutay, dördU Danitay, birer
üye de Asked Yargitay, Asked YUksek Idare Mahkemesi genel kurullarinca en az Uc yd üyelik görevinde
bulunmak ye elli yaçini doIdurmu otmak koçUluyla
kendi ba'kan ye üyeleri arasindan üye tam sayitannin
salt çounIuu ye gizli oyuyla seçilir.
Iki üye, gene[ kamu hukuku, Anayasa, idare ye
ceza hukuku alanlarinda profesör olarak görev yap275
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mq olanlardan Yüksek Oöretim Egüdüm Kurulunun
her bir bo üyelik için göstereceöi Uçer aday arasundan; bir dye en az yirmi yd flulen avukatluk yapmu
olanlardan Türkiye Barolar BirliUi Yönetim Kurulunca
önerilecek üç aday arasundan, bin en az Uc yui (lyelikte bulunmu Sayutay ba'kan ye üyeleri arasundan
olmak Uzere dört Uye, TUrkiye BUyUk Millet Meclisi
Genel Kurulunca (lye tam sayisunin salt çounluu ye
gizli oyuyla seçulir.
Iki (lye, bu görevlerde en az üç yd bulunmu olan
vali, bUyükelçi, mUstar, müstear yard imcularindan
yüksek öUretim kurumlarunin hukuk, iktisat ye siyasal
bilim dallarundan mezun olanlar arasundan Cumhurbaflanunca seçulir.
Bir (lye elli yaini doIdurmu ye Anayasa Mahkemesinde en az on yd raportör hakimlik yapmiç olanlar
arasindan Anayasa Mahkemesince (lye tam sayisinun
salt çounluu ye gizll oyla seçilir.
Uyeler on iki yilliina seçilir. TUrkiye BUyük Millet
Meclisi ye Cumhurbaflanunca seçilecek olan adaylarun elli yauni bitirmi olmalaru gerekir. Türkiye BUyUk
Millet Meclisince yapulacak seçimlerin esas ye usulleri kanunla düzenlenir.
Anayasa Mahkemesi, Uyeleri arasindan gizli oyla
ye (lye tamsayisunin salt çounluu He dört yd için bir
276
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bakan ye iki baflanvekili seçer. Bu seçimlerde toplanti yetersayisi en az on UçtUr. Ilk turda seçilme için
yeterli oyun saölamamasl durumunda en çok oy alan
iki aday arasinda oylama yapilur: bu oylamada en çok
oy alan aday seçiImi olur.
SUresi bitenler yeniden seçilebilirler. Anayasa
Mahkemesi üyeleri, ash görevleri duunda resmI veya
özel hiçbir görev alamaziar.

Gerekçe:
GUncelletirme ça1imamizda Anayasa Mahkemesi ile ilgili maddeler duzenlenirken Mahkemenin hazirladigi model esas a1inmi; ancak modelde
bazi duzeitme ye ekiemeler yapilmiflir Yarim yüzyila yakin deneyimi ye bilgi birikimi ile Anayasa
Mahkemesi'nin ileriye yonelik gereksinimlerini en
iyi degerlendirecek durumda oldugu dUflinulmUPAr.
Anayasa Mahkemesi'nin kuruluu ile ilgili 159.
maddenin ilk fikrasi iki daire y e bir genel kurul biçiminde yeni bir yapilanma ongormektedir. Mahkemenin giderek artan i yuku ye buna ek olarak
Anayasa ikayeti yolunun benimsenmesi, boyle bir
yapilanmayi zorunlu kilmaktadir. Norm denetimi
yanrnda Yflee Divan davalari, siyasi parti kapatma
davalari, siyasi parti mali denetimi, milletvekil277
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• liginin dUmesi ye dokunulmazligin kaldirilmasi karariarinin iptaline • i1ikin davalar da Anayasa
Mahkemesi'nin gOrev ye yetki alani içinde yer a!maktadir. BUtun bu i hacmi göz onunde tutulursa,
mahkemenin 11 uyeden oluan tek kurulu ile etkiii ye verimli bir çalima yUrUtmesi, temel hak ye
OzgUrluklere yeni boyutlar kazandiracak içtihatlar
Uretmesi oldukça zor1amitir. Bu guçlUgu aabi1mek için Avrupa Anayasa mahkemelerinin cogunda gorUldugu $ekilde, iki daire ye bir genel kurul
biçimindeki yapilandirma uygun bir çOzUm olarak
seçilmiflir.
• Anayasa Mahkemesi'nin Uye oluumunu saglayan kaynaklarin, Ulkemizin gereksinimlerini en
iyi bir biçimde yansittigi, yillarin deneyimi ile sabit
oldugundan, ayni oluum biciminin yeni kurulan
dairelere de yansitilmasi uygun g6rU1mU ye flye
kaynakiari buna gore belirlenmitir. Bu tarz bir yapilanma dye tam sayisinin on yediye çikarilmasini
gerektirmitir.
Uyelerin seçimi, yargi bagimsizligi ilkesi esas
alinmak ye ulusal iradenin de katkisi saglanmak
Uzere yUksek yargi organlari, TUrkiye BuyUk Millet
Meclisi ye Cumhurbakani ye Anayasa Mahkemesi
arasinda pay1atirilmitir. Buna gOre, dOrdU Yargi278
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tay, dOrdU Danitay, biri Askeri Yargitay ye bin Askeri YUksek Mare Mahkemesi olmak Uzere 10 Uye
ilgili yUksek mahkemelerce seçileeektir. TUrkiye
BUyUk Millet Meclisi'nin seçimi için ayri1mi bulunan ávukat y e ogretim tiyesi kontenjanlarinda Turkiye Barolar Birligi ile Yuksekogretim Kurulu'nun
katilimi saglanmitir. TUrkiye BUyUk Millet Meclisi, bir üyeyi Sayi$ay Uye ye bakanlari içinden dogrudan seçecektir. tJst kademe yonetioilerinin belli
gorevlerde en az üç yil bulunmu olanlar arasindan
Cumhurbakaninca dogrudan seçilmesi uygun gorulmutUr.
Her bo uyelik için yapilacak seçimlerle ilgili
duzenlemelerde salt çogunluk esas a1rnmitir.
Anayasa Mahkemesi'ndeki gOrevin belli bir bilgi y e deneyim gerektirdigi gozetilerek, seçileeek
Uyelenin 50 yai doldurmalan koulu getirilrni ye
yUksek yargi organindan ye Ust kademe yoneticiliginden seçilecek olanlarda ilgili gorevlerde üç yd
bulunma koulu aranmitir.
Bir •tiyenin de Anayasa Mahkemesi'nde en az
on yil raportOr hakimlik yapmi ye elli yaini doldurmu bulunanlar arasrndan Mahkemece seçilmeSi raportorleri ozendirmek y e onlarni deneyimlerini
degerlendirmek bakimindan yaràrli gorUlmutur.
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Uyelik sUresi 12 yilla sinirlandirilmiflir. Nitekim Avnipa ulkelerinde de Anayasa Mahkemesi
Uyelik sUresi 8 ye 12 yil arasinda degimektedir.
Uygulamada bazi sikintili durumlar yaratan ye
Anayasa Mahkemesi'nce de kaldirilmasi ongOrUlen
"yedek uyelik" kurumuna yer veri1memitir.
Anayasa Mahkemesi bakan ye bakanveki1lerinin ilke olarak tUrn Uyelerinin katilimi ile yapilacak toplantida en fazia iki turda, salt cogunlukla
seçilrnesi, uygulamadaki uzamalar nedeniyle 6ng6rU1mUtUr. Ancak, Uyeligin boa1masi, saglik ya da
gorev nedeniyle tUrn uyelerin katilirninin her zarnan
saglanamayacagi göz onunde tutularak toplanti yeter
sayisi en az on ii.ç olarak beIirIenmitit Bakan yardirneilari her iki daireye bakan1ik yapacak eki1de
ikiye çikari1rnitir. Mahkerne bakani ise mahicerneyiternsil edecek, genel yOnetirnden sorurn!u o!acak
ye genel kurula bakanhk edecektir.
2. Daire ye kurullar
Madde 160- Anayasa Mahkemesi, genel kurul ye
iki daire §eklinde çaIiir. Her daire bir baflan ye alti
üye ile toplanir ye salt çounlukla karar verir. Anaya-
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sa Mahkemesi Bakani genel kurulun, bakanvekiIIeri
de dairelerin bakanIikIarinu yürütür. Genel kurul bir
baflan ye on iki Uye lie toplanir ye salt çounlukIa
karar verir.
Anayasa deUiikIikIerinin denetimi, doUrudan
Genel Kurul tarafindan yapilir. Bunun diinda Genel
Kurul, daireler arasindaki yorum farkliluklarini giderir;
parti davalarunda verilen kararlarin temyiz merciidir.
Gerekçe:
Maddenin birinci fikrasinda, gene! kurul ye iki
daire ek!indeki çahma somut!a$irmakta, dairelerin ye genel kuru!un top!anti ye karar yetersayilari
be!ir!enmektedir. Bu yapilanmada i!ke o!arak tUrn
i!erin daire!ere eit olarak pay!atirilmasi yöntemi
benimsenmitir. Bu yontem, i yUkUnUn azaltilmasi
ye i!erin dengeli dagiliminin sag!anmasi bakimindan yarar!i g6rU1mUtUr.
Ikinci fikrada Anayasa degiik!ik!erini denet!eme yetkisinin Genel Kurul'da o!dugu be!irti!mektedir. Gene! Kurul bunun diinda daire!er arasindaki
yorum farkliliklarini giderme görevini yerine getirecektir (1982/ m. 149/1).
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3. UyeIiin sona ermesi
Madde 161- Anayasa Mahkemesi üyeleri aItmu
yediyaunda emekliye ayrulirlar.
Anayasa Mahkemesi üyeIii, bir Uyenin hãkimlik
rnesleUinden çukarilmayi gerektiren bir suçtan dolayi
hUküm giymesi halinde kendiliöinden; saIuk nedenIeriyle görevini yerine getiremeyeceinin kesin olarak
anIauImasi halinde ise, AnayasaMahkemesi üye tamsayisinin salt çounluunun karartyla sona erer.

Gerekçe:
Anayasa Mahkemesi'nde Uyelik sUresi içinde
edinilen bilgi ye deneyim, mahkeme için bUyUk bir
Unem taimaktadir. Bu bilgi ye deneyimden daha
fazia yararlanhlmasi, uyelik sUresinin on iki yilla sinirlanmasi, Uye!igin elli yain doldurulmasina bagli
kilinmasi gibi nedenler, emeklilik yainin a1tmi yediye çikarilmasini gerektirmitir.
• Maddenin ikinci fikrasinda saglik nedeniyle
Anayasa Mahkemesi uyeliginin sona ërdirilmesine i1ikin kararin, yeni yapilanmaya nygun olarak
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu tarafindan yen!mesi uygun gorUlrnUflUr (1982/ m. 147).
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4. Görev ye yetkileri
Madde 162- Anayasa Mahkemesi kanunlann, kanun hUkmünde kararnamelerin ye TUrkiye BUyUk
Millet Meclisi IçtUzüUnUn, Anayasa deiikliklerinin
biçim ye esas bakimindan Anayasaya uygunluunu
denetler, Anayasa ikâyeti bavurularuni karara baQlar.
Anayasa Mahkemesi, Anayasayla verilen diöer
görevleri yerine getirir.

Gerekçe:
Anayasa Mahkemesi'nin yururlitkteki Anayasada ongorUlen gOrev ye yetkilerine Anayasa ikâyeti
bavuru1arinin karara baglanmasi ek1enmitir. Bununla ilgili açiklamalar ilgili maddede yer a1mitir. Anayasa degiik1ik1erinin denetimi ise geni1eti1mitir. Esasen yUrurlukteki Anayasada Anayasa
degiik1ik1erinin biçim denetimi He sinirli tutulmasi
da yanilticidir. cuthu Anayasa degitiri1mesi mUmkun olmayan hukumicr içermektedir. yururiukteki
Anayasa'nin 4. maddesine gore, "Anayasa 'nm hirinci maddesindeki devietin cekiinin Gumhuriyet
oiduu hakkmndaki hukum lie ikinci maddesindeki
Cumhuriyetin niteiikieri ye 3. maddesi hukumieri degiytiriiemez ye deg4tiriimesi teki4f ediiemez."
Onerimizde "Egemeniik kayitsiz yartsiz uiusundur"
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ilkesi de degimez hukumlere eklenmitir. Buna
gore içerik bakimindan degimez1ik kurahnrn ihiali
sonucunu doguracak bir Anayasa degiik1igi, Uçte
bir teklif yeter sayisina, Uçte iki karat çogunluguna ye ivedilik yasagiha uyuImu olsa bile denetlenebilir. cunku Anayasa'nm degirnez nitelikteki
hukumlerini degitirrne sonucunu doguracak bir
teklifyapilamaz. Bu nedenleAnayasa degiildikJeri
de geregine uygun olarak biçirn ye esas denetiminebagh tutulmuflur. Iin dogasi geregi bu denetim,
degimezlik kuralinin dogrudan ya da dolayli olatalc ihial edilrnesiyle baglantili olarak yapilacaktir.
Bu madde diinda Anayasa Mahkemesi'ne verilen
diger gorevlere i1ikin gerekçeler, ilgili maddelerde
açik1anm1t1r (1982/rn. 148).
5. çaIma ye yargilarna usulU
Madde 163- Anayasa Mahkemesinin kuruIuu ye
yargilama usulleri kanunla, çahma esaslari ye üyelen arasindaki içbölümü kendi yapacai IçtUzUk'le
düzenlenir.
Anayasa Mahkemesinin Anayasa deöiikIikIerinde iptale ye siyasal parti davalarinda kapatmaya karar
verebilmesi için beste 09 oyçokIuu gerekir.
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Anayasa Mahkemesi dosya üzerinde inceleme
yapar. Ancak, gerekli gördUü hallerde sözlü açik.
lamalarini dinlemek üzere ilgilileri ye konu üzerinde
bilgisi olanlari çairabilir ye siyasI partilerin temelli
kapatilmasi veya kapatilmasina iliflin davalarda, Yargutay Cumhuriyet Basavcisundan sonra kapatulmasi
istenen siyasI partinin genel baflanluöunun veya tayin
edeceöi birvekilinin savunmasini dinler.
Gerekçe:
Maddedeki duzenlemeler, yUrUrlUkteki 149.
maddenin birinci fikrasinin ikinci cumlesi ye UçUncii y e dordUncu fikralari He ozdetir (1982/ m. 149).

6. Iptal davasi
Madde 164- Cumhurbakanu, en az yirmi milletvekili, TUrkiye BüyUk Millet Meclisindeki siyasal parti
gruplari Anayasa deöiikliklerinin, kanunlarin, kanun
hUkmUnde kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi lçtüzüünün Anayasaya aykurulii iddiasiyla Anayasa Mahkemesine doUrudan doruya biçim ye esas
yönUnden iptal davasi açabilirler.
Türkiye Barolar Birliöi He kendi varluk ye görevlerini ilgilendiren alanlarda Hâkimler YUksek Kurulu ye
Savcular Yüksek Kurulu, yüksek mahkemeler, Sayutay
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e üniversiteler, Kamu DenetçiIii Kurulu, kamu kurumu niteliöindeki meslek list kuruIulari da Anayasa
Mahkemesine doörudan doruya iptal davasu açma
hakkuna sahiptir.

y

Iptal davasi açma hakki, iptali istenen kuralun
Resmi Gazetede yaytmlanmasundan balayarak altmu gun sonra dUer.

Gerekçe:
1982 Anayasasi'nda Anayasa Mahkemesi'ne
iptal davasi açma hakkimn 1961 Anayasasi'na gore
ain derecede smirlandigi göz onunde tutularak, siyasal parti gruplari ye grup sayisina u1ami milletvekilleri de iptal davasi açmakla yetkili lulinmiflir.
Ayrica, belli anayasal kurum ye kuruluflara 1961
Anayasi'nda oldugu gibi; kendi varlik ye gorevierini
ilgilendiren alanlarda dava açma hakki tanrnmitir.
Andak TBB'nin varlik ye gOrev alani, kamu kurumu
niteligindeki diger kuruluflardan farkli olarak ifim
hukuk duzeni ile baglantihdir. Her ne kadar yargi
kuru1u1an açisrndan da ayni ozellik sozkonusu ise
de yargi, somut norm denetimi ile bu gOrevi her
uygulamada yerine getirme olanagina sahiptir. Bu
nedenle TBB açisindan alan sinirlamasina gidilmesi
uygun gOrulmemi$ir.
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7. itiraz yolu
Madde 165- Bir davaya bakmakta olan mahkeme,
o davada uygulanacak veya karari etkileyecek bir kanun veya kanun hUkmünde kararname hUkUmlerini
Anayasaya aykiri görür veya taraflardan birinin ileri
sUrdUü aykirthk iddiasunun ciddi oIduu kanisuna
varirsa, Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda vereceöi
karara kadar davayi geri birakur.
Mahkeme, Anayasaya aykiriluk iddiasini ciddi görmezse, bu iddia, temyiz merciinde esas hUkUmle birIikte karara baIanir.
Anayasa Mahkemesi, iin kendisine geIiinden
baçlamak üzere alb ay içinde kararunu verir ye açiklar.
Bu sure içinde bir karar verilmezse, mahkeme Anayasaya aykurulik iddiasini kendi kanusuna gore çözerek
davayi yürUtUr. Ancak, Anayasa Mahkemesinin karari
esas hakkindaki karar kesinIeinceye kadar gelirse,
mahkeme buna uymak zorundadur.
Anayasa Mahkemesinin iin esasina girerek verdii ret kararunin yayumlanmasundan sonra uc yul geçmedikçe; ayni hükmün Anayasaya aykuruIiu iddiasiyla
tekrar bavuruda bulunulamaz.
Gerekçe:
Maddenin son fikrasindaki 10 yillik sure üç yila
indiriImitir.
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On yillik stire, hizia gelien toplumumuzda hukukun donuk1amasina yol açmakta ye Anayasa
yargisinin i1evini zaafa ugratmaktadir. Anayasa
Mahkemesi'nin i5 yukU de goz onunde tutularak bu
stirenin tic yila indirilmesi uygun bulunmu$ur.
!tiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi'ne yapilacak
bavuruIarda Anayasa Mahkemesi'nin karar verme
stiresi, i ytikunun yarattigi zaman darligi goz Ontinde tutularak be aydan alti aya çikarilmiflir. Bu stire
içinde Anayasa Mahkemesi karari açik1anmamisa,
dava mahkemesi, elindeki sorunu Anayasa'ya aykirilik yonUnden de çözme yetkisiyle yeniden donatilmitir. Bu gibi durumlarda, 1982 Anayasasi'nin,
yargicin '"yürQrlukteki kanuna gore" hUkum vermesi kurali yerine; 1961 Anayasasi'nin, '4nayasa'ya
aykirthk iddiaseni kendi kanisina gore çözme" formulti, Anayasa'nin ustunitigu açisindan benimsenmitir.
Birinci fikrada ayrica, itiraz yolunun i1eti1mesi
için dava konusu kuralin sadece uygulanacak kural
degil ayni zamanda hUkme etkili olacak kural olmasi kou1u getirilmitir. F. Alman Anayasasi'nda da
benzer bir duzenleme vardir (1982/m.152).
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8. Anayasa çikâyeti bavurusu
Madde 166- Herkes, Anayasada güvence altina
àIunmu temel hak ye ozgürlüklerinden, Avrupa Insan
Hakiari SözIemesi kapsamindaki herhangi birinin
kamu gUcü tarafindan, Hal edildiöi saviyla Anayasa
Mahkemesine baçvurabilir.
Bavuruda bulunabilmek i;in kanun yollarinun tUketiImi olmasi gerekir.
Anayasa ikãyeti baçvurusunun gerekçesinde, ihIâI edildi*i ileri sürülen temel hak He ihlâle neden olan
içlem, eylem veya ihmal belirtilmelidir.
Bavuru süresi, ihlãlin kaynaini oIuturan i§lemin veya eylemin bavuru sahibince oUrenilmesinden
baslayarak otuz gUndür. Bu sUre, herhalde iIem veya
eylem tarihinden baçlayarak bir yilu aamaz. Ihmal
yoluyla ihlãl durumunda bavuru ihmal devam ettiöi
sürece yapilabilir.
Anayasa §ikâyeti He ilgili bavurunun dinlenebilirlik koullaru, Anlyasa Mahkemesi içinde oIuturuIacak on inceleme komisyonlarinun kurulu ye yetkileri,
daire kararlarunin sonuçlaruna iliflin esas ye usuller
kanunla düzenlenir.
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Gerekçe:
Anayasa ikâyeti bavurusu, ba$a Almanya
olmak üzere birçok Avrupa Ulkesinde (Avusturya,
!spanya) baany1a uygulanan etkili bir hak arama
yoludur. Anayasa ikãyeti, yasalarin Anayasa'ya,
idari i1ern1erin yasaya uygun!ugunun denetiminden, temyiz y e karar dUzeitme yolundan farkhdir.
Avrupa Insan Haklari Mahkemesi'ne yapilanbireysd bavuruya benzer bir iç hukuk uygulamasidir.
Bu yönU He temel hak ye ozgUrliuldere yOnelik kamu
gücu ihiallerinin olay bazinda belirlenmesini ye ihlal edilen hakkin onarilmasi için gerek!i On!emlerin
ahnmasirn saglar.
Soyut ya da somut norm denetimi genel olarak
ya!nizca ekIi ye maddi anlamda bir yasanin icerdigi
kurallar esas a!inarak yapi!abi!iyor. Oysa temel hak
ye OzgUrluk!eri sinirlayici nitelikte bir yasa kuralinin uygu!ama a!a.ni, sayisi Onceden kestiri!emeyen
birçok o!ayi kapsamaktadir. Boyle bir kural genel
an!amiy!a OlçulU o!abilir ya da demokratik toplum
duzeninin gereklerine uygun bir on!em o!arak deger!endiri!ebilir. Buna karmhk kurahn kapsadigi bir
o!ay bir temel hak ya da ozgilr!uge olçUsuz bir mUdahale nite!igi kazanabilir. BOy!e bir durumda eger
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hukuk o kiinin hakkini koruyamiyorsa, orada hukuk devieti en azrndan eksiktir. Ite Anayasa ikâyeti bu eksildigi gidermenin en kestirme yoludur.
Bu baglamda Anayasa ikayetinin as!! Onem taiyan
ustunlugu o!ayi aan bir etkiye sahip olmasidir. Bu
etki Anayasa'nin hukuk du.zeni içindeki ustunlitgunU
ye etkililigini yaama geçirmektedir. Anayasa ikâyeti Uzerine veri!en karar!ar, diger yargi yerlerinin
OnUnU açmakta, onlari, on!erindeki sorunlari temel
hak ye ozgurliikleri koruyucu bir an!ayifla çözmeye
ozendirmekte, do!ayisiyla Anayasa'nin ustunlugu ye
etkililigi i!kesinin turn yargi dUzeyinde somut!amasmi saglamaktadir.
Ayrica bu yo!un açilrnasi, Avrupa lnsan Haklari Mahkemesi'nde TUrkiye aleyhine açi!acak davalarda onemli bir aza!maya yol açacak, ama daha
da onem!isi TUrkiye a!eyhine veni!ecek ih!al kararlarrnrn onemli o!çude azalmasini sag!ayaeaktir. Bu
ikinci etki rakam!ar!a da kanit1anmitir. Ornegin
Anayasa ikâyetini uygu!ayan A!manya ye Ispanya
aleyhine 1999-2005 yil!ani arasinda AIHM'de açilan
davalarda saptanan ih!al sayisi tilke sirasina gOre 47
ye 19 iken, bu yOntemi benirnsemerni o!an Fransa,
Ita!ya ye Turkiye'de bu say!, Ulke sirasina gore 344,
1170 ye 764'dur.
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Gerek TOBB'nin ye gerekse TBB'nin 2001 yilimda hazirladigi Anayasa taslakiarinda Anayasa
ikâyeti, A1HS'nin korudugu hak ye ozgurluklere
karilik olarak Turk Anayasasi'nda yer alan temel
hak ye ozgUrluklerle sinirli tutulmu, Anayasa Mahkemesi de sundugu taslakta ayni formula benimsemitir. Ashnda bu formul, Turk Anayasasi'nin haklar katalogundaki uyumsuzluklarin zorladigi pratik
bir çOzumdur. cunku sosyal ye ekonomik hakiardan kullanilmalari devietin olumlu bir edimine bagii olanlar, ilke olarak Anayasa ikâyeti kurumu He
korunmaya e1verili degildir. Ancak Anayasa'mizin
sosyal ye iktisadi hakiar bolumunde yer alan sendika, grey ye toplu s6z1eme gibi haklarin kullanimi
ilke olarak devletin olumlu bir edimine bagli olmayip, bu tur haklár yapilari itibariyle klasik hakiardan
farksizdir. Bu tur haklarin ya tek tek sayilmasi ya
da A!HS'deki haklarla paralellik kurularak açiklanmasi gerekiyordu. Yukarda anilan taslakiarda ikinci
yol daha pratik ye esnek oldugu duUncesiy1e tercih
edilmiflir. Bu formulle kastedilen A!HS'deki haklarin ihiali degil, Turk Anayasasi'nda bunlara tekabtil
eden hak ye ozgurluklerin ihlalidir.
Anayasa ikâyeti yönteminin saglikli ye etkili
bir biçimde ilemesi, bavuru ye g6ruulebi1irlik ko292
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u11arinrn Ulke ihtiyaçlarina uygun bir biçimde belirlenmesini, bu kou11arin bir on inceleme aamasi
ile degerlendirilmesini ye mahkemede buna uygun
bir yapilanmaya gidilmesini gerektirmektedir. Bunlara ilikin ayrintilarin Anayasa'da yer almasi, bir
Anayasa metni boyutunu aacagi gibi, uygulamada
ortaya çikabileeek sorunlarin çOzUmUnU de gtiçletirebilir. Bu nedenle maddede (Anayasa ikayetinin
korudugu hak ye ozgUrlUkler, dava yollarinin tuketilmesi kou1u, sureler, Anayasa ikayetinin ihmal
yoluyla yapilan ihialleri de kapsarnasi) gibi ana
unsurlarin belirtilmesiyle yetinilmi, bavurunun
koullari y e dinlenebilirligi, kabul koul1ari, On inceleme komisyonunun kurulu ye yetkileri, Daire
kararina i1ikin esas ye usuller (kararm içerigi ye
sonuçlari, nasil etkili kilinacagi) gibi hususlarin diizenlenmesi yasaya birakilmitir.
9. Anayasa Mahkemesi kararlari
Madde 167- Anayasa Mahkemesinin kararlari kesindir. Anayasa Mahkemesi kararlarinin gerekçe He
birlikte eç zamanlu olarak verilmesi esastir. Kararlarin,
her ne otursa olsun, karar tarihinden itibaren en geç
üç ay içinde gerekçeli olarak yayunlanmasi zorunludur.
293

lBS ANAYASA 6NER1SI 2007

Anayasa Mahkemesince iptallérine karar verilen
hükUmler, gerekçeli kararin Resmi Gazetede yayunIanduöi gun yUrUrlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa Mahkemesi, iptal hükmUnUn yürürlUe gireceöi
tarihi ayrica kararlatirabilir. Bu tarih, kararin Resmi
Gazetede yapniandjoi günden baIayarak alti ayr geçernez.
Anayasa Mahkemesi, Anayasa de öiikliöi, kanun,
kanun hükmünde kararname veya TUrkiye Büyük Millet Meclisi IçtüzUUnün tamaminin veya bir hUkmUnun
iptali istemlyle açilan davalarda, Anayasaya aykirilik
konusundi gUçlü belirtiler bulunmasi ye uygulanmasi halinde sonradan giderilmesi imkânsiz durum
ye zararlarin önlenmesi bakimindan yürürIüUUnun
durdurulmasi karari verebilir. Anayasa ikâyetlerinde
de ayni koullarIa konuya gore yürUrlüün veya yürUtmenin durdurulmasi karari verilebilir. Bu durumda
Anayasa Mahkemesi en geç üç ay içerisinde esas
hakkundaki gerekçeli kararini verir.
ptal kararlari, itiraz davalari ye konusu Anayasa
de öiikliöi kanun veya kanun hUkmünde kararname
veya Meclis IçtüzUU olmayan Anayasa ikâyetleri diunda geriye yUrümez.
Anayasa Mahkemesi itiraz yoluyla önüne gelen
Anayasaya aykirilik iddialart üzerine verdiUi hUkümle294
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rin, olayla sinirlu ye yalnizca taraflaru baIayicu olacauna karar verebilir.
Anayasa Mahkemesi kararlaru; Resmi Gazetede
yayimlanir ye yasama, yUrütme ye yargu organlari He
idare makamlaruni, gerçek ye tüzel kiiIeri baötar.

Gerekçe:
Maddede yapilan yenilikier fl5yle ozetlenebilir:
Birinci fikrada kararin gerekçe ile birlikte e zamanh olarak verilmesi ilkesi benimsenmi ye her
halde karar tarihinden itibaren en geç üç ay içinde
gerekçeli olarak yayinlanmasi zorunlugu OngOrUlmUtür.
Ikinci fikrada iptal kararinin yUrUrliige girecegi
tarihin çrtelenebilme sUresi bit ytidan alti aya mdirilmitir.
Uçflncu fikrada Anayasa Mahkemesi'nin içtihat
yoluyla oluflurdugu yUrUrliigUn durdurulmasi kurumu, mahkemenin formulune uygun olarak anayasal kural haline getiri1mi, ancak boyle bit durumda
esas hakkindaki kararin gerekçeli olarak üç ay içinde verilmesi zorunlu g6rU1mUtUr. Ayrica Anayasa
ikâyet1erinde de ayni koullar1a konuya gore yUrürlugun veya yUrUtmenin durdurulmasi karari verilebile cektir.
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DordUncU fikrada ise iptal kararlarinin ancak
soyut norm denetimi sonunda verilecek iptal davalarinda geriye yUrUmeyecegi acikliga kavuflurulmutur. Denetim konusu normiarm somut bir olayda uygulanmasi Uzerine açilacak itiraz davalarrnda
veya Anayasa ikAyeti bavuruIarinda iptal kararinin geriye yUrUmesi iin dogasi geregidir.
Beinci fikrada ise, somut norm denetiminde
Anayasa Mahkemesi'ne 1961 Anayasasi'nda oldugu gibi yalnizea olayla sinirli karar verebilme olanagi sag1amnmtmr. Anayasa Mahkemesi, itiraz yoluyla
OnUne gelen davalarda Anayasaya aykiriligi genel
olarak sozkonusu olmasa da, belli bir olayda uygiIanmasm Anayasaya aykirmlmk sonucu dogurabilecek hUkumlerle kari1aabi1mektedir. Ite "olayla
smirk" karar verebilme olanagi, boyle durumlarda
Anayasa mahkemesine bir rahatlik saglayacaktir.
Ote yandan, uluslararasi ozel hukuk (devietler Ozel
hukuku).kurallari, belli durumlarda Turk mahkemelerinin yabanci bir kanunu uygulamasini gerektirmektedir. Ite boyle durumlarda, uygulanacak yabanci kanunun Turk Anayasasi'na aykinligi savian
bakimrndan da, Anayasa Mahkemesi'nin, "olayla
smirk " karar verebilme olanagi çok yararli olacaktir
(1982/rn. 153).
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B. Yargitay
Madde 168- Yargitay, adliye mahkemelerince yenlen ye kanunun baka bir adli yargu yenine birakmadiUi
kararlarin son inceleme yeridir.
Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ye son derece mahkemesi olarak bakar.
Cumhurbaflanini, Türkiye BUyük Millet Meclisi
Baflanini, Bakanlar Kurulu Uyelerini, Anayasa Mahkemesi ye yüksek mahkeme baçkan ye üyeleri lie
basavculaninu, Hâkimler YUksek Kurulu ye Savcilar
YUksek Kurulu, Sayitay Baflan ye üyelerini, Genelkurmay Baflani ye kuvvet komutanlarini görevleri He
ilgili suçlardan dolayi YUce Divan sifatuyla, Yargitay
ceza dairelerinin en kidemli bakaninin baskanliöinda, en kidemli dört baflanindan oluan mahkeme
yargilar.
YUce Divan sifatiyla verilen kararlara karu Yargitay Ceza Genel Kuruluna bavurulur.
Yargitay önUndeki Yüce Divan yargilamalarinda,
savcilik görevini Yargitay Cumhuriyet Basavcisu yurUtUr.
Yargitay üyeleni, birinci sinifa ayrilmi, adli yargi
hâkimleri lie kanunda belirtilen niteliklere sahip Cum-

297

IBD ANAYASA 6NER1SI 2007

huriyet savculari arasindan, Hâkirnler Yüksek Kurulunca seçilir.
Yargitay Birinci Bakani, Yargitay Birinci ba'kanvekilleri ye daire baçkanlari, Yargitay Genel Kurulunca üye tarnsayisinun salt çounIuU ye gizli oyla,
kendi Uyeleri arasindan dört yd için seçilirler; süresi
bitenler yeniden seçilebilir.
Yargitayin kuruluu, ileyii, Baçkan ye üyelerinin
nitelikleri ye seçim usulleri, mahkemelerin ba öimsiz
ye hâkim gUvencesi esaslarina gore kanunla dU--lu
zenlenir.

Gerekçe:
Yargitay'la ilgili duzenlemede yururlUkteki
Anayasa kurallari esas a1inmi; ancak hâkimlik ye
savcilik mesleklerinin birlikteligine son verilmesi
dolayisiyla ban htikUmler ç1kari1mitir.
1961 Anayasasi'yla AnayasaMahkemesi'ne yerilen YUce Divan gOrevinin bu mahkemece yerine
getirilmesinde uygulamada gozlemlenen guçlukler
goz önUne alinarak Yargitay'in uzman1ami ceza
dafreleri kidemli bakan1arindan o1uan bir mahkemece yerine getirilmesi uygun gorUlmuflur.
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C. Danitay
Madde 169- Danitay, yönetsel mahkemelerce yerilen y e kanunun bafla bir yönetsei yargi organina
birakmadii karar ye hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunda gösterilen belli davalara ilk ye son derece mahkemesi olarak bakar.
Danitay; davalari görmek, Babakan ye Bakanlar
Kurulunca gönderilen kanun tasariiaru hakkinda gorüünü bildirmek, tüzük tasarilarini ye kamu hizmetleri lie ilgili imtiyaz artlasma ye sOzlesmelenini inc&
lemek, yOnetsel uyumazIiklari çOzmek ye kanunla
gösterilen öteki iieri yapmakla göreviidir.
Danutay üyeierinin dörtte üçü, birinci sinif idari
yargi hãkim ye savcilari arasindan Hâkimler YUksek
Kurulu tarafindan; dörtte bin, nitelikleri kanunda gösterilen görevliler arasindan Cumhurbaflani tarafindan seçilir.
Danutay Baflani, bakanyekilleri ye daire bap
kanlaru, kendi üyeleri arasindan Danitay Genel Kuruiunca dye tamsayisunun salt çounluu ye gizli oyla
dört yd için seçilirler. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler.
Danitayun kuruluu, iIeyii, Baskan, baflanvekilleni, daire baflanlari lie Uyeliklerinin nitelikieri ye
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seçim usulleri, yönetsel yargunun özeIIii, mahkemelerin baUumsizliöu ye hâkimlik gUvencesi esaslaruna
gore kanunla düzenlenir.
Gerelcçe:
Danitay'1a ilgili duzenlemede de yururlUkteki
155. madde esas a1inmitir. Ancak bu maddenin 2.
fikrasinda 1999 yilinda yapilan ye Danitay'in imti-•
yaz art1ama ye s6z1eme1erini "ince/eme" yetkisini "iki ay içinde di4uncesini bildirmek" olarak daraltan Anayasa degiik1igi benimsenmemi, bunun
yerine degiik1ikten onceki metinde yet aldigi eki1de Danitay'in imtiyaz art1ama ye soz1eme1erini
incelemesi yöntemi tercih edilmiflir. Bunun diinda
yurUrlukteki duzenleme korunmutur.
Hâkimlik y e savcilik kurumlarinin ayrilmasi
burada da gOz onUnde bu1unduru1mutur.
G. Asked Yargutay
Madde 170- Askeri Yargutay, askeri mahkemelerden verilen kararlarun son inceleme yeridir. Ayrica, asker kiiIerin kanunla gOsterilen salt askeri nitelikli davalaruna ilk ye son derece mahkemesi olarak bakar.
Asked Yargutay Uyeleri, birinci sunif askeri hâkim300
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ler arasindan Asked Yargitay Genel Kurulunun Uye
tamsayisinin salt çounluu lie ye gizli oyla seçilir.
Asked Yargitay Baflani, Basavcisi, Ikinci Bakani ye daire bakanIari Asked Yargitay üyeleri arasindan rütbe ye kidem siralarina gore atanirlar.
Asked Yargitayrn kuruluu, ileyii, üyelerinin disiplin ye Ozlük iIeri, mahkemelerin ba Uimsizliöi, hakimlik güvencesi ilkelerine gore kanunla dUzenlenir.
Uyelerinin disiplin ye özlUk iIeri, ayni ilkeleri etkisiz
kulmamak koçuluyla askerlik hizmetlerinin gerekieri
göz önünde tutularak düzenlenebilir.
Gerekçe:
Onceki Onerimizdeki bir yanliflik dUzeltilerek
yuksek mahkemelere arasinda yer verilrneyen Asken Yargitay, statUsUne uygun olarak bu bOlUme
alinmitir. Ancák askeri yargiya ilikin 153. maddede yapilan dUzenlemeye paralel olarak Askeri
Yargitay'm ilk ye son derece olarak bakacagi davalar da salt askeri suçlarla sinirli tutulmuflur.
Dorduncu fikrada yururiükteki 156. maddenin
dorduncU fuicrasinda yer alan "askeri hizinetlerin gerekieri" deyimi, Askeri Yargitay'in kuru1uu, isleyiini de kapsar bit anlam taidigindan mahkemenin
bagimsizligi ile badamaz nitelikte gorulmUflur.
!III
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Bu nedenle anhlan deyime, yalnizea Askeri Yargitay
Uyelerinin disiplin ye ozlUk i1eriy1e smirli olmak ye
mahkemelerin bagimsizligi, hâkimlik gilvencesi iikelerini etkisiz kilmamak kou1uy1a yer verilmiflir.

E. Asked YUksek Ware Mahkemesi
MADDE 171- Asked YUksek Ware Mahkemesi, askerl olmayan makamlarca tesis edilmi olsa bile, asker kiileri ilgilendiren ye askerl hizmete iliflin idarl
ilem ye eylemlerden doöan uyumazluklarin yargi
denetimini yapan ilk ye son derece mahkemesidir.
Ancak, askerlik yükümIülüünden doan uyumazliklarda ilgilinin asker kii olmasi koulu aranmaz.
Asked Yüksek Idare Mahkemesi asked hâkim sinifina mensup üyelerden olusur. Bu üyeler, mahkemenin üye tamsayisinin salt çounluu ye gizli oy lie
seçilir.
Mahkemenin Bakani, Basavci ye daire ba'kanIan rütbe ye kudem sirasina gore atanirlar.
Asked Yüksek Ware Mahkemesinin kuruluu, isIeyiçi, yargulama usulleni, mahkernelerin baöumsizluUu,
hâkimlik güvencesi ilkelenine gOre kanunla dUzenlenir.
Uyeleninin disiplin ye özlUk ileri, ayni ilkeleri etkisiz
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kilmamak kouIuyIa askerlik hizmetlerinin gerekieri
göz önUnde tutularak düzenlenebilir.

Gerekçe:
Onceki onerimizde yer almayan Askeri YUksek
Mare Mahkemesi, askeri yargiyla ilgili maddede yer
alan gerekçemize uygun olarak yUksek mahkemeler
bolUmUne ahnmi$ir.
Yine ayni gerekçe uyarinca Askeri Yuksek Mare
Mahkemesi'nin askeri hakim sinifina mensup Uyelerden olusmasi ongorulmutUr. Bu ftyelerin ayni zamanda askerlik hizmetinin gerekierine i1ikin bilgi
ye deneyim birikimine sahip oldukiari göz onUnde
tutularak, mahkemede hâkim sinifindan olmayan
Uyelerin yer almasi zorunlu g6ru1memitm Bu onerimizin ash ya da tUrev kurucu iktidar tarafindan
benimsenmesi halinde subay Uyelerin durumu geçici bir maddede Anayasa'yla uyumlu duruma getirilebilecektir.
DOrdUncU fikrada yururlUkteki 157. maddenin
beinci fikrasinda yer alan "askeri hizmetlerin gereklen" deyimi, Askeri YUksek Mare Mahkemesi'nin
kuru1uu, ileyii ye yargilama usullerini de kapsar
bir anlam taidigindan mahkemenin bagimsizligi ile
bagdamaz nitelikte g6ru1mUtUr. Bu nedenle anhlan
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deyime, yalnizca Askeri YUksek Idare Mahkemesi
Uyelerinin disiplin ye ozlUk iIeriy1e smirli olmak ye
mahkemelerin bagimsizligi, hakimlik gUvencesi iikelerini etkisiz kilmamak kouIuyIa yer veri1mitir.
F. Uyumaziuk Mahkemesi
MADDE 172 - Uyumazlik Mahkemesi, adlI, idari
ye asked yargu mercileri arasundaki görev ye hUkUm
uyumaziukiarunu kesin olarak çözümiemeye yetkilidir.
Uyumaztuk Mahkemesinin kuruIuu, Uyelerinin
nitelikieri ye seçimleri lie iieyii kanunla düzentenir.
Bu mahkemenin baflaniröinu Anayasa Mahkemesince, kendi Uyeieri arasindan görevlendiriien üye yapar.
Diöer mahkemeierie, Anayasa Mahkemesi arasundaki görev uyuçmazlukiannda, Anayasa Mahkemesinin karari lie beiirienir.

Gerekçe:
Adli ye yOnetsel yargi yerleri arasinda görev yerini belirlerne ye hukUm uyumazIik1arini çOzUmlemekie gorevli Uyumaz1ik Mahkemesi'ne, 1961
ye 1982 anayasalarindaki dUzenleme benimsenerek
yuksek mahkemeler arasinda yer verilmi$tir.
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Ill. YUksek Kurullar
A. Yüksek Seçim Kurulu
Madde 173- Seçimlerin baIamasundan bitimine
kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ye durustlüöü
He ilgili turn ilemIeri yapma ye yaptirma, seçirn suresince ye seçirnden sonra seçirn konulartyla ilgili yolsuziukiaru, ikâyet ye itirazlari inceleme ye kesin karara baölama y e TUrkiye Büyük Millet Meclisi Uyelerinin
seçim tutanaklaruni kabul etme görevi, Yüksek Seçim
Kurulunundur. YUksek Seçim Kurulunun kararlaruna
karu baçka bir merciye bavurulamaz.
YUksek Seçim Kurulunun Anayasa Mahkemesine
itiraz yoluyla bavurma yetkisi He öteki seçim kurullarinin görev ye yetkileri etkin bir yargu denetimi saölayacak biçimde kanunla duzenlenir.
YUksek Seçim Kurulu yedi asil ye dört yedek üyeden oluur.
Uyelerin altusu Yargutay, beçi Danitay genel kurullarinca kendi uyeleri ararsundan, uye tarn sayilarinun
salt counluUunun gizli oyu He seçilir. Bu uyeler, salt
çounluk ye gizli oyla aralarundan bir baçkan ye bir
baflan vekili seçerler.
YUksek Seçirn Kuruluna Yargutay ye Danutaydan
secilmis üyeler arasindan ad çekme He ikier yedek
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üye ayrihr. Yüksek Seçim Kurulu Baflani ye Bakanvekili ad çekmeye girmezier.

Gerekçe:
Yasama kisminda yer alan Yuksek Seçim Kurulu yargisal bir ilevi yerine getiriyor olmasi nedeniyle yargi boiurnunUn yuksek kurullar kismina
alinmitir. like olarak yapisinda bir degiikiik 6ngorü1memitir. Ancak YUksek Seçim Kurulu'nun
seçith süresince y e seçimden sonra seçim konulanyla ilgili yolsuziukiari, ikâyet ye itiraziari inceleme ye kesin karara baglama yetkisi bulundugundan,
Kurula, uyguiayacagi seçim kurailardan Anayasaya
aykiri gordUklerini Anayasa Mahkemesine sunma
yetkisinin veriimesi, bu alandaki onemli bir bo1ugu
doldurmu olacaktir (1982/ m.79).
B. HãkimlerYuksek Kurulu
Madde 174- Hâkimler Yüksek Kurulu, mahkemelerin baImsizliöi ye hâkimlik güvencesi esaslarina
gore görev yapmak üzere yedi asil ye dört yedek Uyeden olusur. Kurulun uc asil, iki yedek üyesi Yargitay
Genel Kurulunun; üç asul ye bir yedek Uyesi Danuçtay
Genel Kurulunun kendi Uyeleri arasindan, Uye tamsayularunun salt çounIuu y e gizli oyla dört yd için seçi306
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hr. Bir asil dye lie bir yedek dye TUrkiye Barolar BirIii
Yönetim Kuruhu tarafindan yirmi yd eylemhi avukathk
yapmq olanlar arasundan dört yiIIrina seçihir. SUresi
biten Uyeler yeniden seçilebihirler.
Cumhurbaflanu kurulun doal baflanidir; gerekli
gördüü hahlerde kurul toplantularina bakanhuk eder.
Kurul, baflanunu dye tamsayisunun salt çounluu
lie seçer. Kurul, adD ye yönetsel hakimleri mesleUe
kabul etme, atama, yer deöitirme, yükselme, birinci sinifa ayirma, kadro dartma, meslekte kalmalaru
uygun görUlmeyenler hakkunda karar verme, disiplin
cezasi verme, görevden uzaklaturma ilemlerini yapar; yUkselmelerde ye yüksek yargu yerleri Uyelerinin
seçiminde liyakati esas alur ye kanunla behirlenecek
nesnel deerlendirmeye uyar; Anayasa ye kanunlarla
verilen öteki görevleri yapar.
Hakimlerin görevherini, hukuka ye yasalara uygun
olarak yapip yapmadiklarunu denetheme; görevlerinden
dohayi veya görevheri surasunda suç iheyip iIemedikherini, clavranq ye eylemterinin görev gereklerine
uyup uymadiunu araturma ye gerektiinde inceteme
ye soruturma HakimlerYüksek Kurulu Baçkanhuinun
izni lie kuruhun hakim müfettiIeri tarafindan yapuhur.
Gecikmesinde sakinca buhunan hallerde, hizmetin
aksamamasu için, kurul baçkanu, kuruhun ilk toptantu307
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sunda onaya sunulmak üzere, hâkimleri geçici yetki lie
görevlendirebilir.
Hâkimlerin sicil ye özlUk hakian lie ilgili ilemler,
Hâkimler Yüksek Kurulu yapusu içinde kurulacak idari
birimler ellyle yürütülür.
Kurul Uyeleri görevleri süresince baka bir i ye
görev kabul edemez.
Kurulun görevlerini kendi baöimsuz mekânunda
yerine getirmesi, nesnel ölçütlere gore seçim ye çaluma yöntemleri, itiraziarun kurul bünyesinde incelenme esaslari lie sekretarya ye raportörlük görevlerinin,
genel sekreterlik tarafindan yUrUtüimesine iliflin usul
y e esaslar, hâkim güvencesi ye baOumsizluu ilkelerine
gore kanunla düzenlenir.
Adalet Bakani, gerekli gOrdüUU durumlarda kurul
toplantularina katuhr, öneri ye isteklerde bulunur, ancak oy kullanamaz.
Gerekçe:
153. m adde gerekçesinde aciklandigi Uzere ha-

kimler ye saveilar için iki ayri kurul oIuturu1mutur. (1982/rn. 159)
Turkiye Barolar Birligi'nin temsili kurulun çahrna1arinin saydamligi açisindan yararh g6ru1rnUtUr.
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Cumhurbakaninin kurulun dogal bakan olmasi kurulun bagimsizliginin onemini gOsteren bir ilke
olarak kabul edilmitir.
Kurulun yukseimelerde y e yUksek yargi yerleri Uyelerinin seçiminde liyakati esas almasi ye bu
konuda yasayla belirienecek nesnel degeriendirmeye uymasi ongoruimU; ayrica hakimlerin denetimi,
disiplin y e gorev suçu ile ilgili ara$irma, inceleme,
soruflurma i1emierinin 1961 Anayasasi'nda oldugu gibi Kurul'a bagli yargiç mufetti1erce yapilmasi
sagianmi y e boyieee yargi bagimsizhgi yonunden
sorun yaratan bir uygulamaya son verilmiflir.
Km-ui karariarina kari yargi yolunu kapatan
kuralrn kaidirilmasi bir baka yeniiiktir.
YurUtmenin bir ogesi olan Adalet Bakani'nrn da
gerekli gordUgunde Kurul'un niteligi doiayisiyla oy
kuilanmamak üzere Kurul'a bizzat katilmasi saglanmiflir.
Kurulun bagimsiz bir çahma mekanina kavuturuimasi, uygulamadayargi bagimsizhgi yonunden
sikinti yaratan bir duruma son verecektir.
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C. Savcular Yüksek Kurulu
Madde 175- Savcular YUksek Kurulu, mahkemelerin baOimsizliQu ye savcihk görev gUvencesi esaslanna gore görev yapmak Uzere yedi asil ye dört yedek üyeden oluur. Kurulun be asil, iki yedek Uyesi
Yargitay; bir asil ye bir yedek Oyes! Danitay'in kendi
mensuplari savcilar arasindan, dye tamsayularinin
salt çounluu y e gizli oyla dört yul için seçilir. Bir asil
dye He bir yedek dye Türkiye Barolar BirIiUi Yönetim
Kurulu tarafundan yirmi yd eylemli avukatlik yapmi
olanlar arasundan dOrt yilluuna seçilir. SUresi biten
üyeler yeniden seçilebilirler.
Kurulun baflani Adalet Bakanidir. Adalet Bakanlu öu Müstearu da kurulun doal üyesidir. Bakan ye
MUstearun katulmadi*u toplantilarda çalimalar yedek
Uyelerin katulumuyla sürdUrUlür.
Kurul, adli ye yönetsel savcularu mesleöe kabul
etme, atama, yer deöitirme, yükselme, birinci sunufa ayirma, kadro dautma, meslekte kalmalaru uygun
gOrUlmeyenler hakkunda karar verme, disiplin cezaSi verme, görevden uzaklaturma ilemlerini yapar;
yUkselmelerde ye yUksek yargu yerlerinde çaliçacak
Uyelerinin seçiminde liyakati esas alur ye kanunla belirlenecek nesnel deerlendirmeye uyar; Anayasa ye
kanunlarla verilen Oteki görevleri yapar.
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Savcilann görevlerini, hukuka ye kanunlara uygun
olarak yapip yapmaduklaruni denetleme; görevlerinden
dolayu veya görevleri sirasinda suç ileyip ilemediklerini, davranu ye eylemlerinin görev gereklerine
uyup uymadiinu aratirma ye gerektiinde inceleme
ye soruturma Savcilar Yüksek Kurulu Baflanliöinin
izni He adalet mUfettileri tarafindan yapilir.
Kurül Uyeleri görevleri süresince bafla bir i ye
görev kabul edemez.
Kurulun görevlerini yerine getirmesi, nesnel olçütlere gore seçim ye çaliçma yöntemleri He itirazlarin Kurul bUnyesinde incelenme esaslari kanunla
dUzenlenir.

Gerekçe:
Saveilar YUksek Kurulu, 1961 Anayasasi degiik1igi ile hukuk yaamimiza girmitir. Sonradan
1982 Anayasasi ile hâkimler ye saveilar ayni kurul
altinda toplanmiflir. Bunun hâkimlik gUvencesine
zaran, uygulama He ortaya çikmi$ir. Tarafsiz ye
bagimsiz yapilmasi gereken yargilamanin onundeki
bu engel ka1din1mitir.
Bu kurulda Adalet Bakani He mflstearinin bulunmasinda Tefti Kurulu He Ozhik Ifleri'nin Adalet
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Bakanligi bUnyesinde toplanmasinda, gOrev terninati saglandigi sUrece bir sakinca gorulrnemektedir.
Kürula TUrkiye Barolar Bi .rligi temsilcisinin katilmasinin saydamlik ye savcilarin gUvencesi açisindan yararli olacagi dUfliniilmUflur.
Kurulun ça1ima1arinin kilitlenmernesi için
Adalet Bakani ye rnUstearin katilmadigi toplantilara yedek Uyelerle devarn edebilecegi hukmU ozellikle konu1rnutur.
Kurulun kararlarina kari yargi yoluna bavurulabilmesi saveilarin görev terninatlari konusunda
ba1i baina bir gUvence. saglarnaktadir (1982/rn.
159).
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MALi VE EKONOMIK HÜKUMLER

I. Bütçe
A.BUtçenin Hazirlanmasi ye Uyguianmasi
Madde 176- Devietin ye kamu iktisadi teebbüslen diundaki kamu tUzel kiiierinin harcamalan, yillik
bütçeienie yapihr.
Mali yd baiangicu lie merkezi yonetim bütçesinin
nasil hazirianacai ye uyguianacai kanunia beiirlefir.
Kanun, kaikunma pianiari lie iigiii yaturumtar veya
bir yiidan fazia sUrecek i ye hizmetier için özel sure
ye usuiier koyabiiir.
BUtçe kanununa, bUtçe lie iigiii hUkUmier duunda
hiçbir hüküm konuiamaz.
Gerekçe:
Anayasa metni korunmuflur (1 982/m. 161).

B. Bütçenin GorUçUlmesi
Madde 177- Bakaniar Kuruiu, merkezi yönetim
bUtçe tasarisu lie utusal bütçe tahminierini gösteren
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raporu, mali yiIbarndan en az yetmi b gun once,
Türkiye BUyUk Millet Meclisine sunar.
Bütçe tasarilaru ye rapor, elli üyeden kurulu BUtçe
Komisyonunda incelenir. Bu komisyonun kuruluçunda, iktidar grubuna veya gruplaruna en az otuz üye yerilmesi kouluyla, slyasal parti gruplarinun ye baöumsizlarun oranlaruna gore temsil edilmeleri göz önünde
tutulur.
Bütçe Komisyonunun elli be gun içinde kabul
edeceöi metin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel
Kurulunda gOrüUlür ye mali yilbaina kadar karara
ba Ulan u r.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Uyeleri, Genel Kurul•
da, kamu idare bUtçeleri hakkinda dUüncelerini, her
bUtçenin tümü Uzerindeki görUmeler sirasinda açiklar; ölümler ye deöiiklik Onergeleri, üzerinde ayruca
gOrüme yapilmaksizun okunur ye oylarnr.
Milletvekilleri, bütçe kanàn tasarilarinin Gene[ Kurulda görUçülmesi sirasinda, gider artturucu veya gelir
azalticu Onerilerde bulunamazlar.
Gerekçe:
Anayasa metni anlam itibariyle korunmuflur
(1982/ m. 162).
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C. Bütçelerde deUiikIik yapulabilme esaslari
Madde 178- Merkezi yönetim bUtçesiyle verilen
ödenek, harcanabilecek miktarufl sinirini gösterir. Harcanabilecek miktar sunirunin Bakanlar Kurulu kararuyIa ulabileceöine dair bütçelere hUkUm konUlamaz.
Bakanlar Kuruluna Kanun HUkmünde Kararname lie
bUtçede deöiiklik yapma yetkisi Yerilemez. Carl yd
bütçesindeki ödenek artuini öngören deiiklik tasarularunda ye carl ye ileriki yd bütçelerine akçali yUk
getirecek nitelikteki kanun tasaru Ye öneriierinde, belirtilen giderleri kariIayabilecek mail kaynak gösterilmesi zorunludur.
Gerekçe:
Anayasa metni anlarn itibariyle korunrnutur
(1982/rn. 163).

II. Kesin Hesap
Madde 179- Kesin hesap kanunu tasarilaru, kanunda daha kusa bir sure kabul ediImemi ise, ilgili
olduklart mail yulun sonundan baIayarak, en geç yedi
ay sonra, Bakanlar Kurulunca TUrkiye Büyük Millet
Meclisine sunulur. Sayutay, genel uygunluk bildirimini, iliflin olduöu kesin hesap kanunu tasarusunun Yerilmesinden baçlayarak en geç yetmi be gUn içinde,
TUrkiye BüyUk Millet Meclisine sunar.
315

TBB ANAYASA ONERISI 2007

Kesin hesap kanunu tasarisi, yeni yd bütçe kanuflu tasarisuyla birlikte Bütçe Komisyonunun gündemine alinir. Bütçe Komisyonu, bUtçe kanunu tasarisuyla
kesin hesap kanunu tasarisini Genel Kurula birlikte
sunar. Genel Kurul, kesin hesap kanunu tasarisini,
yeni yil bütçe kanunu tasarisiyla birlikte görUerek
karara balar.
Kesin hesap kanunu tasarisu ye genel uygunluk
bildiriminin Türkiye BüyUk Millet Meclisine verilmi
olmasi, ilgili yila ait Sayutayca sonuçlandurulmamu
denetim ye hesap yargilamasuni önlemez ye bunlarin
karara baölandiu anlarnuna gelmez.
Gerekçe:
Anayasa metni anlarn itibariyle korunrnutur
(1982/rn. 164).

Ill. Sayitay
Madde 180- Sayutay, merkezi yönetim bütçesi
kapsamindaki kamu idarelerlyle sosyal güvenlik kurumlárinin bUtUn gelirve giderleri He mallarini TUrkiye
Büyük Millet Meclisi adina denetler ye sorumlularun
hesap ye ilemlerini kesin hUkme baUlar ye kanunlana verilen inceleme, denetleme ye karara baOlama
ilerini yapar.
316

MALi YE EKONOMIK HUKUMLER

Yerel yönetimlerin hesaplarinun ye iIemIerinin de•
netimi ye kesin karara baIanmasu Sayutayca yapilir.
Sayutayin kesin kararlaruna karu ilk derece mahkemesi olarak Danutay'da dava açulabilir.
Sayutayin kuruluu, iIeyii, denetim usulleri,
mensuplarunin nitelikieri, atanmalaru, görev Ye yetkilen, hakianu Ye yUkUmlülükleri, seçim usulleri Ye dier
özlUk ileri, baflan Ye Uyelerin goreIerini tarafsizlilukia yapmalaruna olanak veren guYenceler saölanacak biçimde kanunla düzenlenir.

Gerekçe:
1961 Anayasasi Sayitay'i yargi bolumune koymami, "iktisadi ye mali hukumler" bafligi akinda duzen1emitir. Bunun nedeni Sayitay'in yargi
organi niteligi taimamasidir. 1982 Anayasasi'nin
Sayitay'a yargi bolumU içinde yer vermesi de yanilticidir. Nitekim Anayasa Mahkemesi de 1991
yilinda verdigi bir kararda Sayitay'm sorumlularin
hesap ye i1em1erini kesin hUkme baglamasini ye
buna kari karar duzeitme isteminde bulunulabilmesini "yarginin temeli olan say savunma ye karar surecine aykzri" bu1mutur. Anayasa Mahkemesi'ne
gore, "bit tür bacvuru yollan uyzqmazligtn temel
çözüm yolu olan ye taraflarin var/igina dayanan
'dava' gibi degerlendirilemez" Mahkeme sonuç317
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ta Sayiflay'i bir yargi organi olarak gormemekte,
aleyhine hiçbir yargi organina bavuru1amamasrnin
Anayasa'dan kaynakiandigini belirterek Sayi$ai '1
"kendine ozgü" bir Anayasa kurumu olarak nitelemektedir. Esasen yurUrlukteki Anayasa'rnn 160.
maddesinin UçUneU fikrasinda yer alan "Vergi ye
benzeri mali yukumlulukler ye odevler hakkinda
Daniytay veSayztay kararlari arasindaki uyzqmazlikiarda Dan ztay kararlari esas alinir" ek1indeki
kural da Anayasa Mahkemesi karanrn dogrular niteliktedir. Sayi$ay'la ilgili olarak 1982 Anayasasi
He oluturu1an bu yapay konumda israr etmek anlamsizdir. Bu nedenle Sayitay 1961 Anayasasi'nda
oldugu gibi gerçek niteligine uygun olarak "Mali ye
Ekonomik Hukumler" bolUmUnde yer almali ye kesin kararlari da idari ilem niteligine uygun olarak
Danitay ' ca denetlenmelidir. Maddede Sayi$ay denetiminin ayrica sosyal guvenlik kurumlari ile yerel
yonetimleri de kapsamasi üygun gorulmUflur.
IV. Denetim
A.Kamu iktisadi teebbüsIerinin ye tonlarin deneMadde 181- Sermayesinin yansindan taziasu doörudan doruya veya dolayli olarak deviete alt olan
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kamu kuruIu ye ortakliklarunun TUrkiye Büyük Millet
Meclisince denetlenmesi ilkeleri kanunla düzenlenir.
Kaynakiari kanunla belirlenmedikçe ton kullanilamaz. Fonlar Türkiye BUyUk Millet Meclisi denetimi
diinda birakilamaz.

Gerekçe:
YflrUrlUkteki Anayasa'rnn 165. maddesi anlam
itibariyle korunmu, ancak rnaddeye ekienen ikinci
fIkra ile kaynagi kanunla belirlenmedikçe fonlann
kullanilarnayacagi ye hiçbir fonun Ttirkiye BUyuk
Millet Meclisi denetimi diinda birakilamayacagi
kurali ekJenmitir (1982/rn. 165).
B. Piyasalartn Denetimi
Madde 182- Devlet, para, kredi, sermaye, mal ye
hizmet piyasalarinun saUlukil ye düzenli ilemeIerini
saUlar; rekabeti salayicu ye gelitirici önlemleri alur;
piyasalarda eylemli veya anIamalu tekeIleme ye kartelIemeyi önler. Bu amaçla kanunla uzman ye yansuz
kurullar oluçturulur.

Gerekçe:
Anayasa metninin bagimsiz bir kanun hukrnunde kararname izienimi uyandiran ikinci fikrasi mad-
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deden çikan1mi, buna karihk denetim birimlerine
i1ikin hukUm ek1enmitir (1982/m.167).
V. Devietin Odevieri
A. Esnaf ye Sanatkarlarin Korunmasi
Madde 183- Devlet esnaf ye sanatkâru koruyucu ye
destekleyici önlemleri alir.

Gerekçe:
Anayasa metni anlarn bakirnindan korunrnutur
(1982/rn. 173).
B.Kooperatifçitiin GelitiriImesi
Madde 184- Devlet, ulusal ekonominin yararlarini
göz önUnde tutarak öncelikle Uretirnin arttirilmasini
ye tüketicinin korunmasuni amaçlayan kooperatifçiliin geIimesini saIayacak önlemleri alir.

Gerekçe:
Anayasa anlam bakimindan korunmutur (1982/
m. 171).
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ANAYASANIN DEGI$TIRILMES1 VIE KORUNMASI
I. Anayasanin deöitirilmesi
Madde 185- Anayasanin deöitirilmesi,. TUrkiye
BUyük Millet Meclisi bye tamsayisunin en az üçte bin
tarafundan yazuyla önenilebilir. Anayasanin deUitirilmesi hakkundaki öneriler ivedilikle gorUülemez.
DeUitirme önenisinin kabulü, Türkiye Büyük Millet
Meclisinin bye tam sayisunun Uçte iki çounluunun
oyuyla gerceklesir.
Anayasanin deöitinilmesi hakkindaki önenilerin
görüUlmesi ye kabulü, ilk fikradaki kayitlar diçunda,
kanunlarin görüülmesine iliskin hükUmlere baludir.
Türkiye BUyUk Millet Meclisi, kabul edilen Anayasa de*icikliklerinin halkoylamasuna sunulmasina, bye
tamsayusunun dörtte birinin oyuyla karar verebilir.
Cumhurbaskani, Anayasa deiikliklerine ilikin
kanunlaru, bir daha görüUlmek üzere TUrkiye Büyük
Millet Meclisine geri gönderebilir. Meclis, geri gönderilen kanunu, (lye tamsayisunin Uçte iki çounlunun
oyuyla aynen kabul ederse, kanun Cumhurbaflanun.
ca yayimlanir.
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Gerekçe:
Anayasa degiikIik1eri konusunda, ilke olarak
1961 Anayasasi'nin duzenlemesi benimsenmiflir.
1982 metninde kabul edilen ye 1987 yihnda yapilan
degiiklik1e daha karmaik bir hale getirilen Turkiye
BUyUk Millet Meclisi'nce üçte iki oy çoinluguyla kabul edi1mi bir kanun için Cumhurbakaninca
"halkoylamasina bacvurma" usulilnUn devaminda
yarar gorUImemitir. Yasama organinin iki kez Uçte
iki çounlukla kabul ettigi bir degiiklik konusunda,
halkoylamasi yoluyla Cumhurbakaninin Meclis ' le
kari kariya gelmesi, rejimin ileyii açisindan sakincali bulunmutur.
Buna kari1ik, Uçte iki oy cogunluyla kabul
edilmesine karin, kesin1emesinin halkoylamasina
baglanmasi konusunda Meclis'in içinde gUçlU bir
egilim bulunan metinlerin, halkoylamasina sunulabilmesine olanak taninmitir. Boylece, Meclis çøgunlugunun Anayasa'da degiiklik yapma iradesine
kari, yine Meclis içinden kaynaklanan bir denge
yaratilmasi amaçlanmaktadir. Anayasa degiikligine olumlu oy vermi olan milletvekillerinin bir bolilmu de, son sOzün halk tarafindan soylenmesinden
yana olabilir.
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II. DeUitiriIemez hükümler
MADDE 186- Anayasanin 1., 2., 3. ye 4• maddelerindeki kurallar hiç bir biçimde deöitiriIemez ye bunlarun deitiriImesi teklif dahi edilemez.

Gerekçc:
Anayasal sistematik açisindan 1982 Anayasasi'ndaki 4. maddenin burada yer almasi daha uygun
gorulmUflür.
Degiiri1mesinin onerilmesine bile olanak bulunmayan bu en temel hukumlen dolayli yollarla degitirme giriim1erine kari, madde metnine
"hiçbir biçimde" ibaresi eklenmitir. Deviet e1dinin"Cumhuriyet" olmasinin yanrnda egemenligin
kaynaginin "laik" niteligini de belirten "Egemenuk kaystssz artsiz ulusundur" (madde 4) hUkmU de
"de4tirilemez" kurallara eklenmi$ir.
III.Devrim kanunlarunin korunmasi
Madde 187- Bu Anayasanin hiçbir hükmü, toplumun çada uygarluk dUzeyine erimesi ye TUrkiye
Cumhuriyetinin laiklik niteliUinin korunmasu amacuflu gUden aaöuda belirtilen deyrim kanunlarinin bu
Anayasanun kabul edildiUi tarihte yürürlUkte bulunan
323

TBD ANAYASA ÔNERISI 2007

hUkUmlerinin Anayasaya aykun olduöu ekIinde anla•
§ilamaz ye yorumlanamaz:
1) 3 Mart 1340 tarihli 430 sayiti Tevhidi Tedrisat
Kanunu;
2)25 Terinisani 1341 tarihli 671 sayili apka ktisasi Hakkunda Kanun;
3) 30 Terinisani 1341 tarihli 677 sayili Tekke ye
Zaviyelerle Türbelerin Seddine ye TUrbedarluklar ile
Bir Takim Unvaniarin Men ye Ilgasuna Dair Kanun;
4)17 ubat 1928 tarihli 743 sayih TUrk Kanunu Medenislyle kabul edilen ye 22 Kasum 2001 tarihll 4721
sayuli Turk Medeni Kanunu He aynen benimsenmi
olan evlenme akdinin eviendirme memuru tarafundan
yapulacauna dair medeni nikâh esasu He ayni kanunun
110. maddesinde kabul edilmi like;
5) 20 Mayus 1928 tarihii 1268 sayulu Beynelmilel Erkamun Kabulü Hakkunda Kanun;
6)1 Tqrinisani 1928 tarihli 1353 sayulu TUrk Harfierinin Kabul ye Tatbiki Hakkunda Kanun;
7) 26 Terinisani 1934 tarihli 2590 sayth Efendi,
Bey, Pap gibi Lakap y e Unvanlarun Kaldurilduöuna Dair
Kanun;
8)3 Kânunuevvel 1934 tarihli 2596 sayulu Bazu Kisvelerin Giyilemeyeceine Dair Kanun.
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IV. Ba$ngiç ye kenar baIikIar
Madde 188- Anayasanin dayandui temel görülen ye ilkeleri belirten BaIangiç, Anayasa metnine
dahildir.
Madde kenar baIuklari, sadece ilgili oldukiari
maddelerin konusunu ye maddeler arasindaki siratama ye baUlantlyl gösterir. Su baçliklar Anayasa metninden sayilmaz.
Gerekçe:
1982 Anayasasi 'ndaki duzenleme korumnutur.
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ALTINCI KESIM
GEçici HUKUMLER ye YURURLUK

Geçici HUkümler: Madde 189
Geçici Madde 1- YururlUkte olan içtUzüUn bu
Anayasaya aykiri olmayan hükümleri, yenisi yapilincaya kadar uygulanir. Anayasanin öngördUü IçtuzUk
deiikIikleri bu Anayasanin yUrürIüe girdiöi tarihten baIayarak en geç alti ay içinde hazurlanarak yurürlue konur.
Geçici Madde 2- Anayasayla kabul edilmi olan
yeni organ, kurum ye kurallarin kuruIu, görev, yetki ye iIeyileriyle ilgili yasalarla Anayasaya gore konulmasi veya deöitiriImesi gereken diöer yasalar bu
Anayasanun yürUrlüe girdii tarihten balayarak bir
yd içinde yürUrlUe girecek ekilde çikarulir.
Bu yasalar cikarilincaya kadar yürürlUkteki yasalarin Anayasaya aykiri olmayan hükUmleri He dorudan bu Anayasayla getirilen hükUmler uygulanir.
Geçici MacIde 3- Atatürkün vasiyetnamesine uygun olarak TUrk Dii ye Tarih kurumlari 1982'den onceki yapulariyla yeniden oIuturuIur ye Anayasanin
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GEçici HUKUMLER

yE YURURLUK

yürürIüe girmesini izleyen alti ay içinde malvarlikiari
jade edilerek çaIimaIari saölanir.

Anayasanin yUrürIUe girmesi
Madde 190 - Anayasa kabul edilerek Resmi Gazetede yayinlanmasiyla TUrkiye Cumhuriyeti Anayasasi
olarak yürürlüUe girer ye 20 Ekim 1982 tarihli 17844
sayiti Resmi Gazetede yayimIanmu Anayasa metni,
bütün ek ye deiikIikleriyIe yürürlükten kalkar.
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EKIER

EKI ANAYASA KONUSUNDA
TURKiYE BAROLAR BIRLiOi
YONET!M KURULU'NUN
GOR05 VE DUSUNCELER!
(6.8.1982)
-

I- GENEL OLARAK ANAYASA HAKKINDA
DUSUNCE ye ONERILER:
Yuzyilhlc bir donemde (1876-976) alti Anayasa ye
on dokuz Anayasa degiikiiginden sonra yedirici bir
Anayasanm yapilmasi aamasma gelmis bulunuyoruz. Bu gelisme Anayasa yapma ye yapilanlan degitirme yolunda bir a1ikaniigi gosteriyor. Nedenleri Uzennde durulmaksizm salt bu olgunun siyasal
gelisme açismdan saghkli bin durum o1madiini soyleyebiliniz. TUrkiye, surekli Anayasa arayi1ari 1cmdedir. Anayasa yapma ye Anayasalardan 5ikdyetqi
olma ahkanhinuzn OvunUlecek bin yarn bulunmadigi açiktir. Onen-ili olan bu aiikan1iktan kurtulmakhr. Aksi halde durmadan yen-i Anayasa ye Anayasa
degiikligi arayilan içinde olacagimiz kukusuzdur.
Sik sik degistirilen ya da yenileni yapilan anayasalar
ulkemizin sorunlarmi cOzmUyor ise, bu sonuçlardan yaptigimn ye yapacagimiz Anayasalar sorumlu sayilmamalidir. Anayasalar, yapilaniardan dolayi
suçlanmamandir. Anayasa da olsa bir metne, beige
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ye turn sorumlulugu yUklemek ternelde yanh ye kolayci
bir tutumdur.
Bu açiklarnanrn iigrnda, 1961 Anayasasi'nin
Turkiye'nin siyasal ye toplumsal ge1irnesinde Onernli
bir aarnayi o1uturdugu da, gOzetilerek yeni Anayasa'da
da u ternel ilkelerin iiginda kural dUzenlernelerin yapilmasi yerinde olacaktir.
A- Yeni Anayasa bir geriye dOnUfli, reaksiyonu simgelernemelidir.
B- Geçi donerninde çikanlan ban yasalarla o1uturulan kurumlara ye kurallara Anayasal nitelik kazandinirnamasina ye Anayasarnizrn sisternine aykin duebilecek bu tUrlU kurallarin ye kururnlann Anayasa'rnn
gerekierine uygun biçimde duzenlenmesine Ozen gOsterilrnelidir.
C- TUrkiye'nin siyasal ge1ime, demokrat1ama ye
hukuk devietini gerçek1etirme çizgisinde iziedigi yOrünge bellidir: Tek kii (sultan-halife) sultasindan kurtulmak; siyasal iktidari demokratik sUreç içinde genel
oy ilkesine dayali partiler yarimasindan kaynakianan
ye degiflirilmesi olanakli bir model olarak duunUp gerçe1detirrnek; Devieti Once hukuk devieti, daha sonra bir
"sosyal hukuk devieti" olarak duflirnnek ye gerçek1etirmek; açik bir toplurn, ekonornik, sosyal, kiliturel ye
siyasal katilmanin turn boyutlannrn ozgurlUkçU bir ortamda gerçek1ernesini saglarnak.
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ç - Anayasa sistemimiz üç erk arasinda bir dengeyi ongormektedir. Yasama ye Yurutme erkieri ile Yargi
arasinda bir ayinm yapilmi$ir. Bir hakem gOrevi yaptirircasina, Yargiya oncelik ye UstUnluk taninmitir. Yargisal denetim, Yasama y e YUrUtme'nin çogunluk tahakkumUne yol açmamasi için boyle bir gUvenceyi saglamaktadir.
Yeni Anayasa'mizda da, bu sistem korunmandir.
D - Anayasal duzen Anayasa metninin otesinde çeit1i ogeleri içeimektedir. Bu nedenle sadece siyasal ye
hukuksal sorunlarin çOzumU ile, toplumda uyum, adalet ye bari saglanamaz. Ekonornik ye sosyal yaamin
i1iki1erini, adalete ye geni halk kitlelerinin, gereksinmelerine uygun biçimde duzenleyecek —yapisal sorunlara kadar uzanan— kOklu çozumler, yalniz Anayasa'da
degil, yasalarda, benimsenip sUrekli uygulanmathkca,
(Uretimin artirilmasi yaninda, herkese insan onuruna
yarair yaam kou1larini saglayan bir paylaflinna sistemi gerçekle$irilmedikce) y e sosyal yaamda toplumu
ileriye dogru çekici —en azindan çagda, degerler dogrultusunda ge1imesthi zorla$iran sosyal engelleri giderici— kurum y e kurallarin iflerligi saglanmathkca, hiçbir Anayasa, toplumu huzura kavufluramaz ye sUrekli
olarak —bunalimlan onleyemez. Bu nedenle, ekonomik
bunalimlar ye onlann kaçinilmaz sonucu olarak kendisini gOsteren terOr y e anariyi, sadece hukuksal onlemler
(yani Anayasal hukumler) sayesinde giderme olasiligini
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benimsemek, bUyuk bir yanilgi olur. Anayasalara yapay
olarak taiyamayacak1an kadar buyUk bir etki ye sorumluluk payi tammak" bundan sonra da Anayasalann,
toplumdaki her aksamada degiflirilmesi gibi yanh bir
uygulamaya yol agar.
Bundan OturudUr ki, ilan ettigi ekonomik ye sosyal
hedefler ye ilkeler, yasalarla benimsenmemi, ekonomik
ye sosyal kurumlan yeterince gerçek1etirilememi (yaama aktari1amaini) olan 1961 Anayasasinm, siyasal ye
hukuksal kurum ye çOzumlerinin i1erligi de, bUyuk olçUde ortadan kalkmiflir. 0 kadar ki, 1961 Anayasa' 5mm
tumUyle y e dengeli olarak: uygulandigmnm soyleyebilmek
olanaksizdmr. Bundan sonraki Anayasal duzeñ bakimrndan da ayni kural geçerlidir. Anayasa'nin ekonomik,
sosyal ye kUlturel amaç ye ilkelerini yaama aktarmayan
yasalar onun kurumlari ye kurallanni, kagit Ustunde biraktigi olçUde, yeni Anayasal dUzenin dengesi de bozulacak, siyasal, hukuksal çOzUm ye kurumlar da, temelsiz
bolukta kalan) degerler duzeyine dUecektir.
F - TUrkiye Barolar Birligi kuruluundan ben izleyicisi oldugu "Hukukun Ustunlugu" ilkesi açisrndan
da duflincelerini açiklamak zorunlugunu duymaktachr.
Ulkemizde "Hukukun UstunlUgU" ilkesi son on yilda
kendisine özgU bir anlam kazanmm, Danima Meclisi
"yemin"inde de yer almi$ir. Hazirlanacak Anayasa'da
da gerekli yen almasm zorunlu hale gelmiflir.
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Hukukun UstunlUgU kavrarni, Doktrin yarn ne olursa
olsun, "Hukukun, (sadece yasalann degil) uygulanmasi"
dOnemine rast 1 ar. Bir toplumda "Hukukun (sadeceyasalann degil),uygulanmasmrn bahca ye manen sorumlusu" hukukçulardir.
Eger yasalardan oteye hukukun ne dedigini ortaya
koymak olanagi yoksa, hukukçunun gUrevi anlamsiziasir.
Itici fikir gUcUndeki bu kavramm demokratik ulkelerde kazandigi hiz kUçUmsenemeyecek dereceye u1amiflir. Ulkemizde de dikkati üstune çeken, ogretide ye
resmi demeçlerde bazen bir gUven kaynagi anlaminda
kullanilan bu deyimin buyuk bir ge1imenin mujdecisi
oldugu hissedilmektedir.
Fransizcada "Primaute du droit" (veya anlamca biraz farkli olarak Principede la legalite) terimi, Ingilizcede "Supremaey of Law", Almancada "Hukuk Devieti"
ile karma anlamda "Reehtsstaat" deyimi kullanilir.
Bu kavramda birleflirici hr nitelik de sezilmektedir.
"Hukuka bagh deviet" terimi salt yasalara bagli
deviet anlaminda almirsa ona "hukuk devleti" demek
gUçtür. Gerçek Hukuk Devieti "Hukukun Ustunlugu"nU
kabul eden devlettir. Boyle anlaihnca hukukun üstunlUgone baglilik devietin merulugunu saptamakta bir ölçü
de sayilabilir. Boylece Deviet kendini "hukuk"la bagli
saymiflir.
Uki
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!çinde bulundugumuz gag yasallik ilkésinin yeterli
olmayacagirn gosterdi. Hukukun yasadan da UstUn oldugunu kabul etmek gerekir.
ilukukun ustunlügu kavrami Anayasa'miza yabanci degildir. Anayasa "yasa devleti"nden degil, "hukuk
devleti"nden söz etmektedir. 0 halde hukukun ustunlugii Anayasal bir kavramdir. Bunun Anayasa'mizda açikça yer almasi sayisiz yararlar saglayadaktir.
F - insan haklanrnn íç hukuk açisindan geçerligi
(Anayasa Md. 2)1961 Anayasasi, 2. maddesinde TUrkiye Cumhuriyeti'nin insan hakiarma dayanan bir hukuk
devieti oldugunu belirtmi$ir. Boylece insan haklanrnn,
Cumhuriyet'in degitiri1emez temel bir niteligi oldugu
açikça belli edilmi$ir. Anayasa Mahkememiz bu hukme
dayanarak, insan haklarrnrn, ayni zamanda bir iç hukuk
kurah, hatta bir Anayasa kurali oldugunu hUkme baglami ye Mr insan hakian kurali olan "masumluk karinesi"
ne aykin olan CMUK'nun Ek - 3. maddesini bu gerekce
ile iptal etmi$ir.
Yeni Anayasa' da en azindan ayni hukum yer a!mandir. Hatta, her turlU ters yorum tehilkesini ortadan
kaldirmak ye ilk derece mahkemelerinin de uygulamada dikkatlerini saglamak amaci He insan hakiarmin bir
Anayasa kurah oldugunun açikça hiikme baglanmasi
zoninludur.
Bundan ayri olarak, 1961 Anayasa'smrn 2. maddesinde belirtilen, Cumhuriyet'in temel ilkeleri korunma344
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lalidir. Bu nitelikier, bilindigi Uzere, insan hakianna dayah olmak, ulusal olmak, demokratik olmak, laik olmak,
sosyal olmak ye hukuka bagh olmaktir.
(Ierçekte butun bu ilkeler ye nitelikler Ataturk devrim ye ilkelerinin amacidir. Bu bakimdan yalniz 1961
Anayasa'smda degil, 1924 Anayasa'sinda da degiik
anlatimlarla da olsa, yer almistir. 1924 Anayasa'sinda
(1937 degiik1igi ile) yer verilen "Cumhuriyetçilik,
Ulusçuluk, I2aiklik, Halkçihk, Devletçilik, Devrimcilik"
illceleri (umdeleri) aslinda 1961 Anayasamizda belirtilen
temel ilke ye nitelikierden farkh degildirler. Devietimizin çagda demokratik niteligini belirleyen bu ilkelerin
yeni Anayasamizda da yer ahnasi zorunludur.
1- 1) TEMEL IIAKve OZGURLUKLER:

TUrkiye Cumhuriyeti Bir1emi Milletler Insan Haklan Evrensel Bildirgesini, Avrupa Insan Hakian Soz1emesini y e Helsinki Sonuç Belgesini inrzaIami Ulkelerdendir. çagd nitelikli "teme 1 hak ye ozgurliikler"i
kapsayan bu belgelerdeki butUn hak ye OzgurlUklerdenvazgeci 1 emez. Bunlarm Anayasamizda da yer almasi
dogaldir. Onemli olan bu hak ye ozgUrlUklerin içerigi
ye guvencesidir. Haklann Mine dokunulamayacagi yolundaki ilke korunmandir. Guvence ise, yaptinmiarla,
kurumlarla saglarnr. Bunlann da Anayasa'da yer almasi
zorunludur. Hatta, bu Anayasa'nm ozelligini o1uturacaktir.
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A - Temel hak ye ozgurlUkler, kiasik ayinmina uygun olarak ye sisteinatik bir biçimde duzenlenmeli, geni ye aynntih bir biçimde Anayasa'larcla yer almasi
gereken OzgUrlUklerin kura11atin1masina ayn bir özen
gOsterilmelidir.
B - Benimsenen OzgUrluk an1ayiinin cagda, genel
kabu!e e!verili, yeñi Ozgur!uk boyut!arinm ortaya çikmasini engellemeyen bir an!ayi a!masi sag!anmandir.
C - Ekonomik ye sosyal hak!arla kiasik temel hak
y e OzgUr!uklerin dengeli uyumu saglanmali, gercek özgurlugun bunlann baanh bir sentezinden oluabi1ecegi
gOzeti!erek kura!!ar konu!malidtr.

C - Kukusuz temel hak ye ozgurliiklerin Mine dokunu!amaz.
Ancak ozgurlUgu yok etme OzgurlugunU kabul etmeyen; olaganustu durumlara dahi hukuka uygunluk geregini de gözeten bir Ozgur!Uk!er dUzeni saglanmalidir:
D - Ozgurluklerin tanimp dUzen!enmesi ile yetinilmemeli, guvenceleri de Anayasa'da yer a!malidir.
E - Sosyal ye ekonomik haklann gerçek1etfrilmesi
vaad!erinin söz olmanin Otesinde, be!irli kou!1ann varligi halinde, siyasal iktidan kullanan!ar için hukuksal
sorum!uluk dogurucu biçimde bir duzen!emeye ka yuturulmasi saglanma!idir. Ye boy!ece deviete "OzgUrIetirme gorevi" veri!melidir.
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Temel hak ye ozgUrluklerle ilgili g6rU1erimizi boyle Ozetlemekle yetinmekie birlikte, bir hukuk kuruluu
olarak ban hak ye OzgUrluklere de ayrintih olarak deginmek geregini duyuyoruz:
CEZALARIN JNFAZININ INSANILEST!RILMESI (Anayasa Md. 14):
"tnsan haysiyetiyle bagdamayan ceza konulamaz"
hUkinUne "cezalar, insan onuruna aykiri biçimde çektirilemez", "Infaz, hakimin denetimi altindadir" kaydinin
ekienmesi de yerinde olacaktir.
"Milletler Cemiyeti" zamaninda baflayan ye "Bir1emi Milletler" OrgUtunce geli$irilen "hUkumlUlerin
tãbi olacakian koul1arda asgari insani muamele" konusunun memleketimizde ihmal gordugune veya bu konudaki çabalann zayifladigina iaret etmek zorunlu hale
gehnitir. "Mahpuslann tabi tutulacagi asgari insani muamele hakkinda Bir1emi Milletler Teki1atrnca tesbit
olunan esaslar"a Devletimiz de katilmi$ir. Bu metnin
"Giri" bolumUnde iaret olundugu Uzere, (madde 3), "...
Birlemi Milletler Genel Kurulunca kabul olunan asgari art1an teinsil ettikierinden, bu kurallann uygulanmasina mani olan engelleri yenmek hususundaki gayretler
tevik gormelidirler." Kuku yok ki, bu çabalar az ge.
1imi Ulkeler bakimmdan "mahalli koullarin ye kaynakiarin verdigi olanak" ile orantilidir. Bu ihtirazi kayda
"Esaslar" da yer verilmiflir (Madde 4). Fakat gelime
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yolunda olan Ulkemizde olanakianmizin da çok altrnda
bit durumun surduruldugU gorulmektedir.
Infazin genel anlamda, kesin karar verme durumunda savcilikta toplanmasina y e yargicm mudahalesine
olanak vermeyen bit sistem içinde "Infaz usulUnUn yasalligi" ilkesine uygun dumeyen bit uygulama içinde
oldugumuz iddialanna yol açabilir.
Yururlukteki usulumuze gore de, infazda ban kararlann aimmasi için yargica bavuruIduguna gOre, bu
usulun bit sistem haline getirilmesi yasamizin reddettigi
bir usul sayilmamalidir.
I S KENCE (Anayasa 14) : "Kimseye ikence yapiIamaz" yolundaki hukum "karakol tatbikati" ni Onleyememitir. Alinacak idari Onlemler sdkh kalmak there en
etkili çOzüm "ikence sonucu ikrar"m gecersiz sayilmasidir. Bu nednIe ikenceyi yasaklayan Anayasa hukmune "sanigin ancak, hakim huzurunda veya sectigi savunucusunun hazir bulundugu sirada yaptigi ikran geçerli
sayilabilir" kaydi ekienmelidir.

OLUM

CEZASI : Yaama hakki, temel haklann
en eskisi ye en Onemlisidir. BUtun -oteki hak ye OzgUrlukierinde odagmdadir. Bu hakka dokunma, onu kisma,
sinirlama degil, onu toptan ortadan kaldirmaya $'onelen
"alum cezasi" insancil bir ceza sayamayiz. Hukuk, yapma hakkrna dokunulmazligi kabul zorundadir.
"Insan onuruna yaramayan ceza konulamaz" ilkesi
butUn uluslararasi temel hak ye OzgUrlUkler belgesin-
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de oldugu gibi, Anayasa'mizda da yer almitir. Yeni
Anayasa'da da yer alacagi kukusuzdur. Olum cezasinin
bu temel ilkeye aykin oldugu ise, kabul edilmelidir. Bir
insanin, suçlu da olsa toplum adina oldurUhnesi insan1± onuruyla bagdaamaz. "Karn kan ile yikamak" diye
anlatilabilen cezanin "öç alma" ozelligi artik cagm gerisincle kalmiflir. cagda ceza an1ayiinin OzUnde "islâh"
duUncesi yatmaktadir. Amaç suçluyu "insan" olarak,
iradesi olan bir yaratik sayarak toplum içinde tutmak,
onu topluma kazandirmak olmalidir.
Cezanin caydirici ye Onleyici niteligi ise, agirligindan, korkutuculugundan ileri gehnez. Modem, Ceza
Hukuku'nun kurucusu Beccaria'nrn da belirttigi üzere,
caydirici olari cezalann "mutlak" oluudur Suç i1emeyi
duflinen kimse cezadan kurtulamiyacagini bilirse ancak
o zaman suçtan cayabilir. Cezamn agirligi ancak suçluyu
yeni yeni suçlara yOneltebilir. Ote yandan cezanrn agirligi, yargici da daha agir maneyi yuk al tinda birakir.
Adam oldUrmenin vahice bir eylem, bir barbarlik
belirtisi oldugu kukusuzdur. Suçlu için boyle sayilan
bir eylemi, toplum ye deviet için "hak" ye "gOrev" sayabilir miyiz? çagda deviet her etkinliginde "hukuka
uygun" ye "hakh" olmak zorundadir. Suçlunun islahi ile
topluma kazandirilmasi di sinda cezanin Oteki amaçlan
bu açidan kukuy1a kari1anmaktadir. Oysa "Olum cezaSi" suçlunun varligini ortadan kaldinr; onu yeniden kazanmaya da, islâhina da olanak birakmaz.
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Adalet de yanilabilir. "Adli hata" ya Adalet tarihi
boyunca her cagda rastlanmaktadir. Adli, yarnigi hallerinde Mum cezasi, duzeltilemezligi nedeniyle toplumu
"suçlu" durumuna sokar.
Olum cezasi hakkinda daha çok ey soylenebilir. Ne
var ki, belirgin olan nokta olum cezasinin cagin gerisinde ka1mi oldugudur. Bu nedenle yeni Anayasa'mizda
"alum cezasi verilemez" kuralinin yer almasi çagda bir
aamayi belirtecektir.
BILIM ye SANAT OZGURLUGU (Anayasa md.
21): 1961 Anayasasi "Bilim ye Sanat Hurriyeti" bahgi
altinda kiinin nelere sahip oldugunu gostermek suretiyle bu ozgurlugu daha somutça belirtmek istemi, kiinin
"Bilim ye sanati serbestçe ogrenme, Ogretme, açiklama,
yayma, ara$irma hakki" na sahip oldugunu saptamiflir.
Bilim ye sanat ozgurlugUnun Anayasalarda yer a!masi Weimar Anayasasi ile ba1ami, zamanla diger
Anayasalara 1961 Anayasasiyla da Anayasa Hukukumuza geçmi$ir. Kukusuz daha oncede bazi Anayasalarda daginik ye duraksamah hukumlere rastlaniyordu.
Fakat bilim ye sanat ozgurlugune açikça yer verilmesi
Weimar Anayasasi ile olmuflur.
Weimar Anayasasindaki hukum (md. 142) u idi:
"Sanat, bilim ye bunlann ogretimi serbesttir. Deviet
bunlari korur ye ge1ime1erine katihr". Weimar Mayasasinin bu hukmu 1949 Alman Anayasasinda da yer
almiflir. (md. 5/3) Bu kural 1947 Italyan Anayasasinda
gM'
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da Ornek a1rnmitir. (md. 33) Italyan Anayasasrndaki hi!kUm ise Anayasamiza etkili olmu$ur.
Arnavutluk Anayasasi (md. 27) "Halkin kulturUnU ge1itirmek amaciyle Deviet bilim ye sanati tevik
eder" hUkmUnU; 1948 cekoslavak Anayasasi (s. 20, n.
2) "Halkrn ku!tur ihtiyaci) ni saglamak olçusunu benimsemitir.
1946

1933, Korporatif Portekiz Anayasasinda u hukum
yer aliyordu: "Sanat ye bilim, bunlarm ge1iimi, ogretimi, yayilmasi, Anayasaya devietin dUzenicyici iflemlerine uygun olmak kouIu ile korunur ye tevik edilir".

ttalya'da faizm doneminde, resmi tutum "faist sanat politikasi" olarak ozetlenebilir.
Goruldugu üzere totaliter rejimlerde bilim ye sanatin Anayasal gUvencesi farkh ye kouI1u an1ai1maktadir.
Totaliter deviet anIayii "resmi bilim ye sanat politikasi"
na baglidir.
Belli bir turdeki bilim ye sanati korumak, bunun
diindaki1eri yararsiz, giderek zararli saymakia sonuçlafir.
Demokratik Anayasalarda "tercihli bilim ye sanat
an1ayii" benimsenmemi$ir. Ancak bu Anayasalarda
eksik olan, bilim ye sanatin ge1imesi için "deviet katkisi" nin açik1anmami veya bu katkinin bulanik, yaptirimsiz biraki1mi olmasidir. Bu nedenle 1961 Anayasa5mm (md. 10) "Deviet insanrn maddi ye manevi varligi351
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nin ge1imesi için gerekli art1an hazirlar" hukmU yeterli
degildir.
Ozgurluklerin Anayasada yer almasi, ozgurlugUn
"deviet guvencesi" altinda oldugunu gOstermektedir.
Fakat güvence ile "deviet yardimi" ean1amda sayilmamalidir. Kendi haline birakmak, "gerekli artlarm hazmrlamak" degildir.
Weimar Anayasasi ile baflayan gelime, ozgiirlUgUn
yam sira, bu Anayasada yer alan "deviet katkmsm" -Ozellikie Ulkemizde- aynm gelimeyi gOstermemitir. Yeni
Anayasada bu bo1uk doldurulmaliclir.
BASIL! ESERLERIN TOPLATILMASI (Anayasa Md. 22 f. 5): Basili eserde yer atan bir suç isnadi
geregi, ceza yargilamasi açisindan basili esere ancak delil olarak gereksinim duyulabilir; Eserin sadece bir ya da
iki nUshasinin elde edilmesi ile de bu gereksinim karilanabilir. 0 halde basmlmi eserin, hukumlUliikten Once
tUmunUn toplatilmasinda bir yargilama hukuku amaci
gOrmeye olanak yoktur.
Bu durumda pein toplatma, daha çok bir pein hitkumlUluk y e pein infaz anlami taimaktadmr. Boyle bir
duflinOeyi ise savunmaya olanak yoktur.
Bu ekilde toplamalann bir baka sakmncasi da udur: Ozellikle hazirlik soruflurmasi sirasmnda Ulkedeki
herhangi bir sulh yargmçlmgindan ahnan karar Ulke capinda toplatmaya neden olmaktadir. Buna kari1ik bu karar
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sonradan ortadan kalksa ya da dava beraatie sonuçlansa
da bunlar ayni yerlere bildirilmemektedir. Bu yuzden
Uikemizde bugun, hangi eserler hakkinda hala geçerli
toplama karari bulundugunu saptayabilecek bir merci
bulunamamaktadir.
Bu nedenlerle, ancak kesin mahkumiyet hUkmU yerildikten sonra toplama karan (bu takdirde verilecek karar musaderedir) verilebilmesi gerekir. Bu nedenie 1961
Anayasasi'na 1971 deiikiigi ile giren 5. fikrarnn yeni
Anayasa'da yer almamasi yerinde olur.
TUTUIKLAMA (Anayasa Md. 30): 1 - Tutukiama
nedenierinin Anayasada gOsterilmesinin "kii gUvenceSi" açisindan önemi bilinmekte ye kabul edilmektedir.
Fakat bu nedenler "açikça" belirtilirse amaca uiailabilir
Tutukiama nedenlerini saydiktan sonra, "bu gibi hailer"
denildiginde Anayasada gosterilenler diinda tutukiama
nedenlerinin cogaltiimasi onlenemez. Onun için-tutuldama nedenierinin Anayasada kesinlikie ye sayisal olarak
gOsteriimesi gereklidir.
2 - Haksiz, tutukiamalarda odence usulU 1961 Mayasasmda (md. 30) ongorulen bUyuk bir aamadir. Fakat
uygulama isteneni getirmemi, haksiz tutuldananin "her
turlU zararlannm odenecegi" ilkesi gerçekieememiflir.
Anayasanin tanidigi hakkin uygulama yasasi He (466 sayih K.) kismen de olsa geri alinmasi olayi ozellikie bu
alanda gorulmektedir. Bu nedenle odenceye i1ikin Mayasa hUkmlinun daha açik hale getirilmesi gereklidir.
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SAVIJINMA HAKKI (1961Anayasasi 31): Geçilmi veya geciktiri1mi savunma çogu kez, gOrevini yapamamaktadir. Bu nedenle "savunma suçlama ile ba1ar"
kurali, Anayasada yer almali, ayrrntiian usul yasalarinda
gosterilmelidir. Aynca "deviet, savunma hakkini engelleyici halleri kaldirici, sanmma hakkinin kullamimasini
saglayici oniemler alir" hUkmunun de Anayasada yer a!masi gereklidir.
Usul Hukuku'nda, savunma hakki "subjektif kamu
hakian" ndan sayilir. 0 halde bu hakki tammak, onun
kuilanilmasi için gerekli olani saglamayi da kapsar. Ku!lanma olanagini, savsamak, savunma hakkmi tammamaya eittir. Ceza davalarinda "zorunlu savunuculuk"
(Mecburi Mudafihik) bu açidan deviet gorevleri arasinda yer alir. Bu, hakki tanimi olmak, onu kullamlabihr halde tutmayi, da gerektirir. Bu nedenle, bu hakkin
zararina geni (memleket capinda) veya bolgesel baskilar, hasmane bir ortam, savunuculara yOne1mi, sistemli
yayin ye benzeri fijii durumlarin onlenmesi de Devietin
gorevleri arasindadir; ilukum verilinceye kadar davalar
hakkindaki yayin yasakiari sandikiara ye savunuculara
yoneImi yayini da kapsamalidir. Deviet, butun subjektif
kamu hakian gibi, savunma hakkinin da kullarnimasina
e1verihi ortami sagiamak ye korumakia gorevlidir.
Savunma hakki —bir açidan— yalin degil, karmaik
hakiardan sayihr. Ornegin: "Suçlamayi zamanincla ogrenmek hakki" tanrnmami ise, savunnia hakkimn taninmi oldugundan sOz edilemez. çuiiku adalet "gafil
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aviamak" degildir. Suçlamanin bilinmesi, delilleri ile
birlikte y e zamanrnda bilinmesi demektir. Delilleri ile
bilinrneyen bir suçlama karisinda savunma zorunlugu
sOzde veya biçimsel veyahut daha iyi bir deyimle "savunma benzeri" dir.
BUtUn hakiar gibi, savunma da dUzenlenebilir. Fakat, dUzenleme çabasi, savunma hakkini kalchrrnak veya
kismak için Ortü olarak kullarnimalidir. Bu çabanin tek
arnaci olmalidir. Savunmayi daha etkili daha guvenceli
hale getirmek. Taninrni hakiari, bu amaca yabanci yasarna tedbirleri ile, sezdirrneden geri almamandir. Belli
bir usul doneminden once savunucunun yardimmi yasak
sayan, savunucu sayisini sinirlayan, liste Uzerinden savunucu seçmegi zorunlu klan, savunucu seçiminde çeit1i yollarla serbestligi kaldiran, onu onayla tamarnianacak ilern1erden sayan, savunma sUresini sinirlayan, bazi
belgelerin incelenmesini yasaklayan, sanigi avukatini
degiflirmege baski usulleri ile zorlayan butun Onlemler
"Hukuka aykin" dir. çagda savunma anlayiinin geregi olarak soruflunnanm her aarnasinda savunucunun
turn dosyayi incelemesi olanak dii birakilmamali, sanikia savunucunun gOzetimsiz gOrürnesinin saglanmasi
açikça belirtilmeli, bu hususlar "idari takdir" in diinda
sayilmalidir.
HAKA1IAMAOZGURLUGU (Anayasa md. 31):
1961 Anayasasi 31. maddesinde "Hak Arama HUrriyeti"
baligi altinda, "herkesin men turn yollardan istifade
suretiyle yargi mercileri onunde, davaci ye davali olarak
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iddia ye savunma hakkrna sahip" bulundugunu belirtmektedir.
Anayasanin bu hUkmu "kanun yollarina mUracat
hakki"rn da içermektedir. Zira yasal yollara bavurma
da bir hak arama oldugu gibi, ayrica bu bavuru teknik
anlamda bir dava açma, niteligindedir. Buna doktrinde
"yasa yolu davasi" denmektcdir.
Ancak bunun açik hale getirilmesinin ye hUrriyeti
baglayici cezayi içeren hukumlere kari yasal yollann
kapatilmiyacaginin yeni bir hukum olarak Anayasa'ya
konmasrnrn gerekli bulundugu inancrndayiz.
Aynca savunma ye hak aramarnn korunmasi için
meslek orgiltierine verilecek görev ye ilevin" de ayni
maddede bulunmasi yerinde; olacaktir. Bu nedenle u
hUkmun Anayasa'da yer almasi goruUndeyiz:
"Barolar ye TUrkiye Barolar Birligi her, turlU yargi
mercileri OnUnde yurtta1ann hakkini aramak ye savunmak için gerekli olanaklari saglarlar yoksul yurtta1arin
eitçe bu hakki kullannialarini saglamak da bu kuru1ulann gorevidir."
DOGAL YARGI ILKESI (1961 Anayasasi md.

32): 1961 Anayasasinda 1971 degii1digi He "dogal yargiç" kavrami çikan1mi, yerine kanuni yargiç" kavrami
konu1mutur.
Yargi merciinin kanunla saptanmasi ku skusuz gereklidir. Ancak yargi merciinin yasayla belirtilmesi yeterli
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degildir. Suç i1endikten sonra yargi merciinin yasayla
olsa dahi degiflirilmemesi y e hukuk ilkelerinin zorunlu
saydigi istisnalar diinda, genel yetki kurallanna istisna
getirilmesi olanaldarirnn tanrnmamasi gerekir. Bunu ise
"yasal yargic" ilkesi degil "dogal yargiç" ilkesi saglayabilir. Bu nedenle Anayasa'da "dogal yargic" ilkesinin
kabulu zorunludur.
YASALLIK (KANUNILIK) ILKES1 (Anayasa
m. 33.): Bu konuya i1ikin hukum, "cezalar ye, emniyet
tedbirleri ancak yasayla konur" biçiminde açiklanmahdir.
Ayrica 33. madedeki "geçmie yUrumeme" (makable ademi umu1) ilkesi) ye "suç ye cezalann yasalligi"
i ikesi ayn hUkumlerde yer almali ye suç sayilan eylemlerin yasada "açikça" gosterilmesi, zorunlulugu getirilmelidir. Genel deyimlerle suçlama kii özgUrlUgu açisindan sakrncalidir.
KONUK YE GOcMEN 1ScILERiN INSAN
HAKLARI (Anayasa md. 43): 1961 Anayasasindaki "ça1ima art!an" ba1ikh 43. maddedeki kural i!ke
o!arak yerindedir. Ancak yetersiz kalmaktadir. çunku
"göçmen y e konuk içi!er" sorunu buguiikukadar Onem
kazanmamifli.
Insan ha!danrn yeniden, belli edecek, imdiye kadar
bi!inenleri daha etkili kilacak, ulus!ararasi bir metne gereksinim yardir. Insan hakianna yenilerinin ekienmesi,
eski-yeni hakiarin bir sistem, genel bir gOru için de dii357
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zenlenmesi gerekli hale ge1mitir. Bu konudaki çabalara
kaynak olmak üzere u nitelikte bir hUkmUn Anayasada yer almasi gerekli gOrulmektedir: "Devlet konuk ye
gOçmen içilerin insan haldannin korunmasini saglayici
giriimlerde bulunur."
Insanlik Oyle bir doneme girmitir ki, 1789 "Insan
ye yatanda Hakiari Beyannamesi" nden balayip "1948
Insan Hakian Evrensel Bildirgesi" nden, Avrupa "Insan Haklan ye Ana HUrriyetlerini Koruma SOzlemesi"
nden geçerek bugune kadar ilan edilen metinler, klasik
metinler haline gelmi, yetersiz olduklari an1ai1mi$ir.
Vaktiyle ancak o kadan yapi1abilmiti.
Oysa gUnUmliz, insan hakiannin sirnrlarim genifletmeyi Onleyen engelleri ka1dirmi veya azaItmitir. Daha
geni bir gOrule bu haklarin dUzenlenmesi olanakian
artmi gOzukmekteclir.
Insan hakian belgelerinin yayimlandigi tarihierde
"yabanci içi" sorunu yoktu. "Yabanci" ile "Vatanda"
arasindaki fark genifledikçe, bundan "insan hakian" zarar gOrur. 0 halde "vatandaa OzgU hakiar" ile "yabancilarin insan hakian" boyle bir anlayi içinde çOzUlebilir.
Gittiklei-i ulkenin ekonomisine buyUk katkida bulunan
"yabanci içi" lerin sorunu bu konuyu daha gerçekçi bir
açidan incelemeyi zorunlu kilmitir.
Gittikleri Ulkenin "ulusal ekonomisj'ne bUyuk katkida bulunanlarin, kendilerine daha az yabanci gOzu ile
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bakihnasini istemek hakian kabul edilmelidir. Kukusuz
gene! - siyasal seçiin!erde "oy hakki" tanimaya ulkeler
hazir degildir: Fakat bazi hak!arm taninmasinda sakinca
gUrulmeyecek bir anlayiin belirli hale geldigini soyleyebiliriz. Ozelikie "Belediye seçimleri"nde Yabanci içinin oy sahibi olmasi makuldur. !sveç gibi ban Ulkeleriii bunu kabul etmi olmasi Insanlik adina, "onurlu day
-ranil"dsyckt.Ianlbiropugk
edip, yine de uzak tutmak anlamsizdir. Ayrica; "insan
onuru" ile de bagdamaz.
Eger yabanci bir filkede çahip Uretime katilanlar
sadece bir araç, bir "eya" sayilirlarsa: bunlar insan haklannin zarar gormedigi one sumlemez. Insan an!ayirnin
"OrtUlU kolelik" Omegine donUecek bir "yabanci içi"
sorununu çOzemeyecegini duunemiyoruz.
1-2) YURUTME ERK!:
Yurutmenin, Cumhurbakani, Bakanlar Kurulu ile !dare'den oluan uçlu gOrunumU korunmah,
Cumhurbakanligi'na Bakanlik sisteminin benimsendigi veya agirlik verildigini gOsteren Turk siyasal ge1iimine uygun dumeyen, sakincalar yaratan yetki ye gorevier
verilmemelidir. Parlamenter sistem içinde bir Cumhurbakani veya Deviet Bakanimn gOrev ye yetkilerinin bu
kapsam içinde belirtilmesi veya ilkelerinin saptanmasmdan sonra yasal duzenleme ile konunun açilchga kavuturulmasi He yetinilmesinde yarar vardir.
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Cumhurbakarn'rnn TUrkiye Buyilk Millet Meclisince kendi Uyeleri arasindan seçilmesi; yUrutmenin bai
olarak sorumsuzlugu; turn karar ye ilemlerinin Babakan ye Bakanlarca yurutUlecegi; ancak vatan hainliginden dolayi suçlanabilecegi hakkindaki kurallar korunmalidir.
Bakanlar Kurulu'nun Turkiye BuyUk Millet Meclisinin güven oyu He gOreve ba1ayacagi; bu gUven oyu
alrnmayinca veya ortadan kalktii anlaildigmda gOrey in sona erecegi kabul edilmeli; gOreve balarken aranan
gUven oyu sayisinin hUkUmetlerin kurulmasmi kolaylatirici oranda; buna karin, gUvensizlik için aranan oyun
daha agirlikli olmasi yolunda kurallar konulmalidir. Parlamento uyelerinin çogunlugunun yeni bir Babakan Uzerinde anlarnalan saglanmadan hUkUmetin durnemesi
yolundaki Alman Anayasasinin Ongordugu çOzum bizde
de benimsenmelidir. BOylece kolayca hukumet bunalimIan yaratilmasi Onlenecek, yeni hukUrnetin programinda
anlaamayan partilerin hukUrnet dUflirme de anIamasi
yolu Onlenmi olacaktir.
Bakanhklarrn ancak Ozel yasayla kurulabilecegi;
idarenin her kademede yine ancak yasayla kurulup kaldinlabilecegi, idarecilerin gOrev ye sorumlu!uklarmin
da ancak yasayla saptanabilecegi yolunda, "yasal yönetim" ilkesinin bu yanina ilikin kurullar açik -seçik bir
ekilde Anayasa'da yer almali; Bakanlann kiflsel açidan
hukuki y e cezal sorumlulukianni duzenleyen yasalarm
çikartilmasi bir Anayasa buyrugu olarak dUsunulmeli ye
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yasalarin belirli Mr sure içinde çikartilmasi yukum lUlUgti getirilmelidfr.
Deviet Bakathna, hukumet bunalimlarirn Onleyici
ye kisaltici nitelikte ye 1961 Anayasa' sinin 108. maddesinde yer alip, i1emedigi veya çok gUç ye gec i1eyecegi
an1ai1an kurala gOre daha elverifli ye i1er1igi bulunan
yetkiler ye gorevier verilmelidir.
Idarenin her turlu eylem ye iflemine kari yargi yolu
açik tutulmalidir. Mare kendi eylem ye iflemlerinden
dogan zaran odemekie yukumiU tutulmalidir.
Deviet Bakarnnrn veya bakaca bir fist duzey gOrevlisinin dogrudan dogruya ittihaz ettigi i1em1erin yargi denetimi diinda birakilacagi yolunda hukuk devieti
ilkesine aykin kural duzenlemeler aynntisal da olsa yapilmamalidir.
UNIVERSITE OZERKLIOI (Anayasa mU. 120):
Yeni Anayasa'da Universitelerin idarl ye bilimsel bakundan ozerkligi ilkesinin, 1961 Anayasa'sinda oldugu
gibi kabulunde zorunluluk vardir.
Idari Ozerklik ohnadan, bilimsel Ozerklik olamaz:
Nasil, yargic gUvencesi olmadan yargiçlar bagimsiz olamaziarsa ye ornegin Anayasa "yargiçlar bagimsizdir"
dedigi halde, yargiçlar ozlUk hakian açisindan Adalet
Bakanligi'na baglandiklannda bu bagimsizlik sozkonusu
olamaz ise; ayni biçimde idarl ozerklik olmadan bilimsel
Ozerkligin saglanmasi da olanaksizdir. Mari Ozerklik, bir
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açidan bilimsel ozerkligin on kou1u, bit bakima da bilimsel ozerkligi koruyan bit kalkandir.
Bir Ulkenin gelecegi OzgUr dUsUnceli olaylan dogru bit eki1de degerlendirebilen, kisaca skolastik olmayan bit kafa yapisindaki kuak1ar yetimesine baglidir.
Genclige bunu verebilecek olan (ozellikle sosyal bilim
dallarrnda) yer ise, universitedir. Universite susarsa,
korku altinda bilimsel gerçeklei-i açiklayamazsa, bundan
en bUytik zaran (like gOrUr.
Aynca, 20. yuzyilin son ceyreginde, Yeni Galileo'lar
yaratabilecek bir sistemi demokrasi kavrami içinde oturtmaya da olanak yoktur.
KAMU KURUMU NITELIGINDEKI MESLEK
KURULUSLA1U (1961 Anayasasi 122): Bu kuru1u1ann Anayasa'mizdaki yerini korumalan gereklidir. Bununla birlikte bu kuruiuflann "çikarci gruplar" a dOnumemesi için engelleyici onlemler gosterilmelidir.
Partiler, kamuoyunu kendi inançlanna çekme çabasi
icinde olabilirler. Fakat kamu kurumu niteligindeki kuruluflarm etkisi "kamu oyunu o1uturmak (aydinlatmak)
niteligini" tair.
Demokrasilerde "kamuoyunun saghgmi korumak"
hulcuk kuruluflanna duer.

EKL(R

1-3) YASAMA ERKI:
Turkiye Cumhuriyeti'nin parlamentolu bir demokrasi oldugu kukusuzdur. Bunun en guzel anlatimi,
"Egemenlik kayitsiz kou1suz ulusundur" ilkesindedir.
Ulusun bu egemenligi kullanmasim engelliyen hiçbir
kural Anayasa'da yer alamaz; bu kullanimi saghyacak
usullere de yer verilmesi zorunludur. Yasama erki TUrkiye BuyUk Millet Meclisi'nindir.
Turkiye BuyUk Millet Meclisi tek meclisten kurulmalidir. Yasama organmin ilev1erinin yargisal deneti
mini tam olarak saglayan kurunar ye kurallar var olursa;
gelime zorunlugunda olan bir ulkede çabuklaflirici onlemleri kisan ye frenliyen ikinci meelisten beklenen yararlar, sakincalardan daha az olmaktadir. Kaldi ki, ikinci
meclis, genellikie federatif yapidaki ulkelerde bu yapi
geregi benimsenmi$ir. Ayrica Ulkemiz açisindan ikinci
meclisin kurulmasi konusunda gelenege dayanan bir zorunluk da yoktur.
Meclisin, hukumeti denetlemesini saglayan kurumlarin savsaklanmasini onleyici ye belli sUre içinde ilemesini saglayici hukumler komxialidir. Buna kari1ik
hukumetin denetlenmesine yarayan kurumlann kOtUye
kullanilarak Meclis ça1imalanni engelleyici nitelige
bUrunmemesi için gensoru ye benzeri denetim yollannm
haftanin belli gUnlerine hasredilmesi hUkme baglanmalidir.
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PARLAMENTERLERIN GEçici DOKIJNULMAZLIdII (Anayasa Md. 79, f. 2):1961 Anayasa'smdaki
biçimi ile Parlamenterlerin dokunulmazligt, artik cagrni
tamamlami bir kurum niteligindedir. Uygulama gOsterniitir ki, iktidarin haksiz siyasal suçlamalarina kari
parlamenterleri korumak için ye daha çok krallik veya
aristokrasiye kari halkin temsilcilerini korumak 1cm OngOrulmu alan bu kurum, gUnUmuzde çogunlukla adi suç
iIemi kimseler için koruyucu bir kalkan niteligi kazanmitir. Yine g6rU1mUtUr ki, siyasal.suç isnadi altindaki
muhalif parlamenterlerin dokunulmazhklarrnin kaldirilmasi için cogunluk çalimakta; buna karihk adi suçlarda ie parlamenter hangi gruptan olursa olsun genellikle
dokunulmazligi kaldirilmamaktadir.
Bu bir .yandan ceza adaletindeki eitligi bozarken,
Ote yandan adi suç isnatlan altrnda pek çok kiinin Parlamentoda yer almasi halinde Parlamentonun kamuoyundaki manevi degerini zedelemektedir.
Bu durumda lid çözüm duunulebi1ir:
1 - Dokunulmazligin kaldirilmasrnm gerekip gerekmedigi konusuna dogrudan dogruya inceleme ye karar
verme yetkisini Anayasa Mahkemesine tanimak. Boyle
bir sistem, siyasal dUUncelerin elkisini azaltacagi 1cm,
yararli gOrulebilir. Ancak bir yargi organina suçlama
gOrevini vermesi bakimindan sakincandir. Bir baka sakinca da, Yuce Divan'da gorulecek davalarda, Anayasa
Mahkemesinin boyle bir karar vermesi halinde, asil davaya bakmasrna olanak kalmamasidir.
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2 - Duunjj1ebjlecek ikincj yol udur: flakkinda bir
suçlama bulunan Parlamenter yargilamr. Bu kii hakkinda hiçbir eki1de zor Onlemleri uygulanamaz. Ancak
davaya devam olunur. Dava sonunda kesin hUkum giyme halinde, eger bu hukumluiuk Parlamentoya seçilmeye engel degilse cezanrn infazi donem sonuna birakilir.
Buna karin verilen kesin hUkUm Parlamentoya aye secilmeyi engelleyici bir suçtan ise, o zaman Parlamento
uyeligi kendiliginden son bulur ye infaza geçilebilir.
Bu care yargiçlann gerçekten bagimsizlik ye gUvencelerinin saglanmasi kou1u ile, sakincasi en az olan yol
gibi goz(ikmektedir.
1- 4) YARGI ERKi:
Temel ilke yarginin bagimsizligidir.
Anayasa'mizda "erkierin aynhgi" ilkesi yer almamiflir: Yargmin Yasama ye YUrutmeyi denetleyici ilevi
bakimindan UstUn, bir durumda oldugu da kabul edilebihr. Bu i1iki "hukuk devieti" nin vazgeçilemez ogesidir.
Bu, toplumumuzun siyasal ye hukuki gelenegine ye deneyimine de uygundur.
"Turk Ulusu adina, yargi erkini bagimsiz mahkemeler, guvenceli yargiçlar kullanir" ilkesi 1961
Anayasa'srnda yer aldigi gibi, cagda nitelikli butuii
Anayasalarda da yer almaktadir.
Yargiya i1ikin Anayasa hUkUmlerinin yeniden diizenlemnesinde bir "ilke" den hareket etmek zorunludur.
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Bu ilke 1961 Anayasasi'nrn 7. maddesinde gOsterilmitir. Bu maddede gosterilen like hiçbir ekiIde degitirilemiyecegine gOre, yargiya i1ikin konularin bu ilkeden
kaynaklanmasrnda zorunluk vardir. Soyle ki:
Anayasa'mizin 7. maddesine gore, "yargi yetkisi
Turk Milleti adina bagimsiz mahkemelerce kullamhr".
0 halde yargi sorunu sadece yasa degii1diine, indirgenebilen konulardan degildir. "Turk Ulusu Adina" deyiminin anlamini bu duzeyde aramakla yetinemeyiz.
Kari1aflirma ile kavramrn biçimsellik kuralrndan
Otede yen saptanabilir. Ikinci DUnya Savaindan sonra rnUttefikler Alman Mahkemelerinin "Alman Milleti
Adina ... " deyimini kullanmalarini yasakiadilar, mahkemelerin ancak "Flukuk Adina ... " demelerine müsaade ettiler. Sosyalist ulkelerin mahkemeleri kararlarrnda
"millet adina" degil, "1-lalk Adina" deyimini kullanirlar.
Turk, Anayasa'smrn "Yargi Yetkisi Turk Milleti adina
bagimsiz mahkemelerce kullanihr", hUkmunun kokeninde derin anlainlar yatar. Bu anlama ters duen Oneriler,
yargiyi kOkenindOn ayinr. Yarginin Turk Ulusu adina
kullanilmasinin gerçek1emesindeki ba koulu yine
Anayasa'thiz gOstenni$ir. Bu yetki ancak "Bagimsiz
Mahkemeler" ce kullamlirsa "Adalet Turk Ulusu" adina
olur. Yargi organlannin yasal duzenlenmesinde yUrUtmeye verilecek en ufak bir yetki, ilkenin diina çtkmakla
sonuçlanir.
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YUKSEK HAKIMLER KURULU (Anayasa Md.
143): Yapilacak yeni Anayasada Hakimler YUksek Kurulu nasil bir duzenlemeye ba1anmandir? Tek dogrunun
degiik1ikten onceki çozUmde oldugu ileri sUrUlemez.
Bundan Once iki donem yaandi: tikinde yargiçlanmiz
temsilcilerini seçtiler; onlar "Hakimler YUksek Kurulu"
uyelerini seçmekle gOrevlendirilirler.
!yi sonuç alinmadi. Bundan sonra Kurul Uyelerinin
Yargitayca kendi aralarindan seçilmesi usulUne gidildi.
Bunun eskisinden daha iyi sonuçlar verdigi de sOylenemez.
0 halde "ilke"ye aykiri dUmeyen bir clUzenleme nasil gerçekleir?
Seçim Oyle olabilir: Butun yargiçlar, bulundukian bOlgenin en kiclemlisinin gOzetimi altrnda "gizli oy"
la seçim hakiarini kullanmalidirlar. Merkeze gelecek
zarfiarin "açik sayith" ile sonuca varilmandir. Boylece
isabetli bir seçimin yapilabilecegi, ikayetlerin onlenebilecegi kabul edilebilir.
Geni tabanli seçim birçok sorunu çozebilecektfr.
Boyle bir sistemin yapilacak Anayasada esaslarmin gOsterilmesi, seçileceklerin nitelikieri ye sistemin aynntilarinin ise, Ozel Yasaya birakilmasi yerinde olur.
Acaba boyle bir sistem "ilke"ye ne derecede
uygun dUecektir. Yukarida da degindigimiz gibi,
Anayasa'mizin bUtUnUyle "erkierin ayriligi" sistemini
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benimsedigini soylemek gUtur. Fakat Anayasa'miz, bu
konudaki sistemlerden, en çok "erkierin aynligi" sistemine yakrndir. Eger katkisiz bir erkierin aynligi sistemi
esas tutulursa yargiçlarin da yasama organinda gOrev
alacakiar gibi —dogrudan dogruya milletçe seçilmeleri
gerekir. Fakat boyle bir uygulamarnn sakincalanni giderebilecek - yeterli - gelenege sahip olmadigimiz bilinmektedir. 0 halde yUrutmeden kesinlikie uzak kalabilen bir sistem yaratmak zorundayiz. Bu yargiçlanmizin
"kendi kendilerini seçmeleri" (Cooptation) diye isimlendirilen - Batida Ornekieri bulunan- bir sistem olacaktir.
Bunun dimda bir yolun yarginin bagimsizligmi zedeleyecegi kukusuzdur.
SAVCILIK GUVENCESI (1961 Anayasasi Md.
137): "Savcilar YUksek Kurulu" uygulamasina dOnulmelidir. Hakim ye savcilann ayni ogretimden kaynaklanmalan gibi dUunce1er iki kurulun birletirilmesini
hakh çikaracak gercekler degildir. çunku gorevler farklidir. Yargiçlar bagimsiz, Savcilar Adalet Bakanligma
baglidir.
Bununla beraber gOrev açisindan ye ancak yasada sayuan hallere indirgeli bagimlilik ile "savcilik guvencesi"
(teminati) karuturu1mama1idur. Guvencesiz savciluk, gOrevini - tarafsizlik içinde yapamaz. Beraatle sonuçlansa
bile "haksiz suçlama" ile "haksiz yargi" arasinda bUyuk
bir fark yoktur.
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1961 Anayasa'sinda - degiik1ikten once - "idare"
bolUmUnde yer alan "memur teminati"ndan (md. 118)
ayn olarak, "yargi" bolUmunde savcilar için ayri bir diizenleme gOsterilmi olmasinin (md. 137) elbette bir anlami vardir.
137. maddenin degiiri1mesi (1488 sayisi yasa) ye
savcilann," idari gorevieri yonunden Adalet Bakanhgina bagli" oldukiannin açiklanmasi ye "idari gOrev" in
anlaminin belirtilmemesi gUvenceyi zede1emi, belki de
kaldinmflir. Degiik1ikten onceki metne dOnulmesi de
yeterli degildir. "Savcilik güvencesi" açikça gosterilmedikçe "Idare emrinde saveilik" uygulamasi onlenemiyecektir.
YUksek Hakimler ye Yiiksek. Savcilar Kurullan'nin
idari tasarruflarmin yargi denetiminde kalmalari sistemine de donilmelidir.
YARGILAMA BIRLIOI (Anayasa md. 7): "Yargi

Yetkisi" Anayasada "mahkeme" lere taninmi ise de, bu
hukum mahkeme niteliginde olmayan kuru1ulara yetki tarnyan yasalari Onleyememiflir. Bu nedenle hUkme
"mahkemelerden gaynsina yargi niteliginde yetki tarnnamaz" kaydinin ekienmesi gereklidir.
Aynca "Yargilama Birligi" ilkesinin de Anayasa'da
açikça hUkme baglanmasina ye bu ilkeye ters dUen
maddelerin kaldinimasi zorunluguna inamaktayiz.
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"Hakimler hukuk ogrenimi yapanlardan seçilir" kaydinin Mayasaya eklenmesi de gerekli gOrUlmektedir.
BAROLAR VE TURK!YE BAROLAR BIRLIGININ ANAYASAL YERI: "1 Aralik 1938 gUnunde
yUrurluge girerek 7 Temmuz 1969 gUnUne kadar uygulanan 3499 sayili Avukatlik Kanunu avukatligi "amme
hizmeti mahiyetinde bir meslek" olarak kabul etmesine
y e o zamana kadar ki yasalara gore gerçekten bir çok hUkumleri ile avukatlik meslegine sayginlik kazanclirmasina ragmen, uzun sureden beri yetersiz hale e1mi$i. Bu
arada yUrurluge giren 1961 Mayasasi da yeni bir Avukatlik Yasasi yapilmasini gerektirmi bulundugundan,
1136 sayili Avukatlik Yasasi hazirlanarak 7 Temmuz
1969 gfinU yurunluge konmutur.
1136 sayili Avukatlik Yasasi, avukathgi "kamu hizmeti y e serbest bir meslek" saymi, barolarin idaresinde
Adalet Bakanliginin onaylama ye denetimini hafif1etmi,
TUrkiye Barolar Birligini kurmu ye eskiden Adalet Bakanliginca yUrUtUlen bir çok i ye ilemIeri bu yeni hirulua birakmi bulunmaktadir.
BUtun bu gelimelere karin meslegin gerçek niteligi
uzun sUre an1ailamamiflir. Yarginin suçlama savunnia
- hukum diyalektigi içinde gerçekIeebi1ecegi açiktir.
Savunmayi, savunucudan soyutlamanrn olanaksizligi
karisinda Barolar ye TUrkiye Barolar Birliginin Anayasa' da "yargi" bolUmUnde yerinin saptamnasi zorunludur.
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ANAYASA MAHKEMESI (1961 Anayasasi md.
149): Anayasa Mahkemesi yasalarin esas ye biçim yonUnden yargisal denetimini yapar. Anayasa degiikliklerinin Anayasal sisteme uygunlugunu denetler.
Anayasa Mahkemesine, bavurma hakkinrn geniletilmesi gerekli gorUlmektedir. Bilindigi Uzere yargi
mercilerinden gelen iptal istemleri ile ancak bazi makam ye gruplara iptal davasi açma olanagi tamnmi$ir.
Diger bir deyim!e, bavuru yetkisi sinirh tutulmuflur.
Bazi Ulkelerde vatanda1ann bile dava hakki olmasina
karin Anayasa'miz daha ortaci bit yol seçmi$ir. Fakat
bu sinirlama u konuda haksiz ye yetersiz gorulmektedir. Her hangi bit mahkemenin bavurusuna veya diger
mercilerin ilgisine girmeyen bir yasa —salt onu Anayasa
Mahkemesine gotureeek makamin bulunmamasi nedeniyle— Anayasa'ya aykin oldugu halde yaamini sUrdurebilecektir. Oysa boyle bir yasa veya hUkmUn ban
saluncalan da vardir. 0 halde hukuk dUzenini bozan bir
yasa veya hUkmU —en geni anlamda— Anayasa Mahkemesine goturebilecek bit mercie ihtiyac varthr. Bu gOrevi TUrkiye Barolar Birligi Ustlenebilecek durumdadir.
Uygulamayi pek yakindan izleyen bit meslek kuru1uunun boyle bir sorunu degerlendirebilecek durumda oldugunun kabulu gereklidir.
ADLI - IDARI KOLLUK AYIREMI: Adli - idari
kolluk ayirimi, esasinda adli ye idari gorevin aynlmasi
ilkesinden kaynaklamr. Eger karmaflhk baflan giderilemezse, soruflurmanm geri kalan boiumUnde idari etki371
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nin giderilmesi olanagi. bulunamamaktadir. Ulkemizde
gUvenlik gUçlerinin i1emlerinden ikayet1erin youn1atigi ye bunlarin giderilmesinin zorunlu hale geldigi diiUntilürse en yerinde önlemin iki kolluk gUcUnUn, açikça
gorevlerinin belirtilmesi ye adli kollugun "teminatli say
-cilk"abgnmsoiOrulektd.

1-5) ANAYASA'DA YER ALMASI ISTENEN:
BASKACA HUSUSLAR:
Bu konudaki gOnU ye onerilerimize "Genel olarak
Anayasa Hakkinda Duflince ye Oneriler", "Temel flak
ye Ozgurlukler" ye "Yargi Erki" bOlumlerinde yer yen!diginden burada yinelemelerden kaçinilmaktadir.
Aynca yeni bir sorun olarak beliren "Doganrn ye
c evrenin Korunmasi" na yeni Anayasada yer venilmesi
duflinUlmelidir. çagth nitelilcli toplumsal ye ekonomik
temel hakiar arasinda yer alan "Saglik hakki" (md. 49)
ye "Tanmin ye ciftcinin Korunmasi" (md. 52) gibi Anayasal kurallarm yaninda "doganin ye çevrenin korunmaSI" yolunda Devlete gOrev veren ye insanlanin saghkli
yaamini gUvence altina alan kou1lann da gOz Onunde
tutulmasi yeninde olacaktir.
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II - MESLEK KURULUSUMUZUN ILGI YE
ALI5MA ALANINA !LI5KIN GORUS YE ONERiLER:
Birligimizin bu konuyla ilgili gorü ye onerilerine
"Temel Hakiar ye OzgurlUkler" ile "Yargi Erki" bolumlerinde yer verilmis oldugundan bu bolUmde aynca bu
konuda yinelemeye gidilmemektedir.
TUrkiye Barolar Birligi Yonetim Kurulu
Bakan
Av. Atila Say

Bakan Yrd.
Av. Gulçin cayligil

Bakan Yrd.
Av. GUne Atabay

Gene! Sekreter
Av. Teoman Evren

Sayman
Av. Nejat Oguz

Dye
Av. Merih Sezen

Uye
Av. Vedat Burcuoglu

Dye
Av. Hilnii Becerik

Uye
Av. Turgut Bulut

Uy
Av. Ziya Bilge

Dye
Av. Hilmi Boztepe
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- EKII TURKIYE BAROLAR B!RLIOI
ANAVASA KONUSUNDA YAPILAN
OLAOANUSTU GENEL KURULU'NDA
KABUL EDiLEN RAPOR
(2-3 Ekim 1982)

Turkiye Barolar Birligi, Turk Ulusu'nun ye Turk
Devleti'nin kaderinde bUytik etkisi olacak hukuksal
siyasal en onernli belgenin Tasarismda yer alan, zararli olduguna inandigi çeit1i çozumleri ye hele lxi
tas1am dayandigi "deviet felsefesinin" tutarsizligmi
belirtme zorimlulugunu, yurtseverliginin ye görev
bilincinin kaçinilmaz bit sonucu olarak duymaktadir.
2-3 Ekim 1982 giinleri Ankara'da toplanan Birl%imiz Genel Kurulu aagidaki gorUslerde bir1emiflir.
I. ANA !LKELER
Insanogiunun yazyillar boyu verdigi mucadeleler sonucunda ulatii gOrU; onurlu bit varlik olan
insamn, devietin bile el uzatamayacagi bazi ozgurlukierin ye dokunulmazhklarin sagladigi bit toplum
yaamirida mutlu olabilecegi, devletin varlik nedeninm de kiinino zgurluk ye guvenliginden gecen mutlulugunu saglamaktan ibaret oldugu yolundadir. Bu
duunce; çagimizda - ister dogal hukuk inancma,
isterse sadece gercekci ye deneyimci bit yaklaima
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dayandirilstn - turn uygar dUnyanrn benimsedigi ortak
bir inançtir. Bu gOrüten hareket etmeyen kiiyi amaç
degil araç, devieti ise amaç sayan "deviet felsefesi" ona
dayanan bir Anayasal dUzen - yonetimin etiketi ne olursa olsun, isterse demokrasi olsun - toplurna sadece açik
ya da kapali dikta rejimi getirir.
Tasanda ise, kisinin amaç oluu ye ozgurlUklerinin
onun mutlulugunun vazgeçilmez kou1unu oluflurdugu
gerçegi benirnsenmemi, OzguriUkler bir Olçüde tahammill edilebilen aslinda gereksiz kurumlar gibi ele a1inmi
y e sadece iktidarin iznine bagh hale getiriImitir. Oysa;
halk adina iktidan elinde bulunduranlann gUçlerinin ye
yetkilerinin siniriandinimasi zoi-unlulugu Anayasa ka y
y e demokratik yOnetim biçiminin kaynagidir. -ramin
cagda çogulcu demokraside, kiiye guvenlik saglarnanin yaninda, onun Ozgurluklerinin guvencesi olan
hukuk devieti (hukuka bagli deviet) an1ayii, rejimin
vazgeçilmez bir Ogesi, sosyal devlet an1ayiinin gerektirdigi, kiiye asgari gonenci (refahi) ye çaIima olanagi
ni garanti eden hakiar ye kurumlar da, hem Ozgurluklerin hem de guvenligin dogal uzantisi sayiImitir. Hulaik
devleti like y e kurumlarmin bu Ucgeni glivenceye baglandigi çogulcu cagda dernokraside, yOnetirn ancak
halkin OzgUr iradesiyle yUrUtüiur. Bu iradeden kaynaklanmayan hiçbir otorite sOzkonusu olarnaz. Haik adma
devieti yonetecek ternsilciierin yetki alanlarmin aynlmasi y e hiç degiise parlamenter dernokrasiierde - yasa ya376
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pan ye adalet dagitan gUçlere ozel bir agirlik tarnnmasi
geregi, tai-tiiImaz bir gerçektir.
Tasarida, degil Anayasa'da, yasalarda hatta tuzuklerde bulunmasi gereken duzenlemelere yer veri1mitir.
Bir yonetmelik veya genelgede yer alacak konulann,
Anayasa maddesi olarak getirilmesi, hukuk teknigi bilgisizliginden, yasal sistem karma11c1igindan kaynakianmamaktadir. Geni aynntilara girmi olmanm esas amaci, gelecekte olusacak Milli iradeyi sinirlamak y e siyasal
iktidarlann elini kolunu baglamaktir.
Tasan yUzyillardir uygar dUnyaca benimsenmi bir
çok OzgurlUgu çok airi biçimde sinir1ami, hatta kimi
ozgurlUkleri bUyUk kitleler için ortadan kaldirmiflir.
Boylesine kisitli ozgUrlUlderin tahrib edilmemesinin guvencesi olan "öze dokunamama" kuralini da tanimadigi
gibi, ozgurlUklerin y e dokunulmazliklann son gUvencesi
olan yargmin bagimsizhgini, yargic gtivencesini de yok
ederek, ozgUrlUkçu hukuk devieti modelinden (temelinden) açikça uzak1ami$ir.
Sosyal deviet ye sosyal hakiar ise, çeit1i somut hukumlerin getirdigi sirnrlamalar ye yasakiamalarla yalniz
kagit Ustundeki biter kavram dUzeyine dUumImU$Ur.
Bilindigi gibi sosyal deviet, gUçsuzuguçlu karisinda
koruyarak gercek eit1igi, sosyal adaleti y e toplumsal
dengeyi saglayan deviettir. Tasanrnn Ekonomik ye Sosyal Hakiar Boltimundeki 53, 54, 55 ye 56. maddelerinde
Sendika Kurma OzgUrlUgu, toplu i s6z1emesi ye grey
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hakiari iyice kisi1mi, boylece Sosyal Deviet tlkesi'nden
iza1c1ai1mitir.
OzgUrlUkcu demokratik deviet ye dUnya an1ayiinin
bir toplumda gerçek1eebi1mesinin ye kiflnin her alandaki çikarlarinin saglanabilmesinin mañtiksal koulu,
kukusuz hailcin kendi kendisini yOnetmesi, yani "Egemenligin Ulusta olmasi"dir. Halk egemenliginin gerçek yaama yansimasinin, kaçinilmaz geregi de, kiflnin
deviet yOnetimine - goruflerini ye iradesini belirterek
- surekli biçimde katilmasi ile olur. Yoksa, seçimlerden
seçimlere oy verme durumunda birakilan vatandain
gercek anlami ile egemenligin sahibi oldugu asia iddia
edilemez.
Tasan halkrn temsilcilerinin yOnetim alanindaki.
yetkilerini AtatUrk'Un de ilan ettigi "egemenlik kayitsiz
artsiz ulusundur" ilkesine ters dUecek biçimde kisit1anmi, dogrudan dogruya halkin seçmedigi organlan
çok daha Ustun yetkilerle donatarak ulusal egemenlik
ilkesini zedelemitir.
Anayasa'nin ancak dome üç oyla degitiriIebileceginin ongOrUlmesi ise cogunlugun vesayet altina aimmasinm bir baka omegidir. Aynca kiinin Uyesi oldugu
Orgutlerin, siyasal nitelikieri davraniflanna çefltli yasakiamalar getirilerek yurtta1arin her tUrlu siyasal faaliyetleri be yilda bir oy kullanma islemine indirgenmi;
siyasetle sUrekli olarak ugrama yetkisi ancak kirni ccvrelerin tekeline bmrakilmm$mr.
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Tasarmin bircyin OzgUriukleri alanini kisitlamasi ye
onun yOnetime katilmasini çeitli biçimlerde daraitmasi
(ayrica yerel yOnetimleri tam bir vasilik altina almasi),
dunya tarihinin akima oldugu gibi kendi Anayasa tanhimizin ge1imesine de ters dumektedir.
Uyesi oldugumuzu sOyledigimiz uygar uluslar toplulugunun ortak degerleri ye yargilariyla bagdamayan
bir Anayasal duzen, kukusuz bu ilikilerimizi de olumsuz biçimde etkiler.
AtatUrk'un yalniz cagda uygarlik dogrultusunda
hizli atihmlari gerçekie$irmek için degil, ayrn zamanda demokrasinin On kou1u saydigi için baglandigi "Iaiklik ilkesi"nden sapihni$ir. BOylece "Mir dUflinceli"
kuaklar yaratma amaci terkedilmi Ataturk devrimlerine karit oIuumlann tohumlan atilmiflir. (Hem de
devrim yasalarinin degitiri1emeyecegi yolundaki 1961
Anayasa'sinin hUkmunu korumak suretiyle açik bir ce1ikiye duU1erek.)
Yine tasanda erkier aynligmda agirlik, AtatUrk'un de
benimsedigi gOrUe aykin olarak, balk temsilcilerinden
kurulu Meclis 'ten alinip balk tarafmdan secilmeyen YUrutmenin baina verilmek suretiyle 1921 Anayasa'srnm
da gerisinde kalan donemlere yOnelinmitir.
Hele deviet yOnetiminde en geni yetkilerle donatilan bir kiiyi balk, ya da halkrn temsileilerince seçilmeden, varsayimsal bir tercihle 7 yil için devletin baina
getirmek gibi garip çOzUmlere yer verilniesi, bu Tasan379
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nin hem "seçim" kavramina hem de demokrasinin vazgeçilmez ogesi olan siyasal partileri ne kadar Onemsiz
saydiginin en açik gostergesidir.
IL TEMEL HAK VE OZGURL!KLER
Gene! Kurulumuz, Temel flak ye OzgurlUkler hakimmndan, Danmma Meclisi'nce kabul edilen Anayasa
Tasarmsi'm kaygi verici bulmaktadir. çunku, demokrasi
kii hak y e ozgur!uk!eri ile siyasal iktidar dengesini dogru kurabilen bir duzendir. Boyle bir dUzende "Insanrn,
insan o!arak tamdigi deger" Onem!e e!e alinir ye Anayasal gUvencelere bag!anir. Demokrasi!erde, Mayasalar ozgurlukleri vermez; sadece belirtmek ye belirlemek!e yetinir. Kiinin temel haklany!a toplumun ortak
çikarlanni dengede tutabi!mek demokrasinin gorevidir.
Bir Anayasa bu dengeyi kurarken Onem sirasina özen
gOsterir. Yani, çok önem veri!mesi gereken bir degeri,
ikinci derecede önem veri!mesi gerekenbir degere feda
edemeyecektir. Kmsacasi, demokrasiler özgurlukleri losmada bOy!e bir" 5mm" kabu! eder!er. Eger kisma smirli
tutulmaz, degerler arasinda dogru bir denge kurulmazsa,
temel hak y e ozgUr!uk!erin Anayasada yer a1mi olmasinin önemi kalmaz. cunku, bu durumda ozgUriukleri hi!!anabilmek, siyasal iktidann insafma biraki!mi sayilir.
Hak y e OzgUrliilderi siyasal iktidarm takdirine birakmak
ise demokrasi ile bagdamaz.

380

EKLER

Aynca, Anayasal ozgurlUkler, bunlara saglanan yahut saglanmayan guvencelerle ye Anayasa'da yer alan
diger kurum ye kurallarla birlikte, bir anlam tafr. OzgurlUk sorunu Anayasa'rnn yalniz "Hakiar ye HUrriyeticr" bolumunde degil, hemen her kesiminde kendini duyurur. Deviet organlannin kuruiuu ye i1eyii, gorev ye
yetkileriyle ilgili kurallar, OzgUrluklerin hukuki çevresini beliriemekte bUyuk Onem tair. Ornegin, hak ye özgurlUkierin guvencesi olan "yargisal gtivence"yi tanimi
olmak yetmez. Haifa mahkemelerin bagimsiz oldugunu
belirtmek de bir ey if'ade etmez. Eger yargi "bagimsizhk", "guvence" ye "dogal yargic" ilkelerine kavuturu1mamisa, temel hak ye ozgurlukierin Anayasa'ya
yansuni$ olmasi, bunlann sagIanmi oldugu anlamina
gelmez. lte, bu balumdan Anayasa Tasarisi kaygi yencidir. cunku gUvencesizdir.
Tasanida, TUrkiye'nin de imzaladigi Uluslar arasi
belgeler olan Birlemi Milletler Insan Hakian Evrensel
Bildirgesi, Avrupa Insan Hakiani SOzlemesi ye Helsinki
Sonuç Belgesinde belirtilen temel hak ye ozgurlukiere
yen veri!mi gozukulmektedir. Ancak, bu hak ye ozgurlukler için oyle sinirlamalar getinilmiflir ki, hak ye OzgUrlugun ozU ortadan kaldirilmiflir. Ustelik bu sinirlama
y e haifa durdurma yetkileni siyasal iktidarin istegine hirakilmiflir.
Oysa, bir ulkedeki rejimin nitehgi, o Ulke
Anayasa'srnin kendi rejimine koydugu addan degil,
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Anayasa ile getirilen dUzenlemeden çikanhr. Re] imi belirleyen ogelerin barnda kii ile deviet i1iki1erinin ç6Aim ek1i gelir. Demokratik rejim, kii-dev1et i1ikisinde
hiçbir tarafa agirlik vermeden dengeyi kurabi1mi olan
rejimdir. Bu açidan demokrasilerde asil olan kii1erin
hak vS OzgUrlulderidir. Ancak, zoninluluk halinde bunlann sinirlandinimasi duflinfllebilir. Ye sinirlamanrn belli
OlçUIer içinde tutulmasi, hakkin özüne dokunulmamasi,
aynca bu sinirlama yetkisinin bagimsiz yargi organina
birakilmasi gerekir. Bu temel OlçUlere gOre Anayasa Tasansi çeit1i sakrnealar taimaktadir.
1) TEMEL HAK YE OZGURLUKLERE GETIRILEN ISTISNALAR IIAKKIN OZUNU ORTADAN KALDIRMAKTADIR:

Anayasa Tasarisi'nda Temel Hak ye OzgUrlukler teker teker sayi1mitir. Bireylerin bunlara sahip oldukian,
be1irti1mi, ancak her maddede OngOrulen hak ye OzgUrlukiere istisnalar, sirnrlamalar getiri1mitir. Bu istisnalann sayisi ye kapsamlan çok geni$ir. Ozellikie istisna ye
sinirlama gerekcesi olarak OngOrulen kavramlar, smirlan çogu kez açikca belirleyeiniyecek, takdir yetkisine
sahip olanin sub] ektif gOrUUne gOre kapsami geni1etilebilecek niteliktedirler. Istisna ye sinirlamalann sayisi o
derece çok ye kapsami Oylesine genitir ki, sonuç olarak
Anayasa Tasansi'nda istisna ye simrlamalar "asil", hak
ye OzgUrlUkler ise bir "istisna" haline getirilmiflerdir.
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Ayrica, ozgUrlUgun kullamimasini onleme açisindan
yetki esas itibariyle bagimsiz yargiclara tanimrn iken,
bunun yarnnda "gecikmesinde sakrnca olan hal" kay
-ramindylkgercidayntkmi$ir. Bu mercilerin genellikie "idari merciler" olacagi
açiktir. Idari mercilerin ise, OzlUk hakiari açisindan tabi
bulunduklan siyasal iktidar ye kii1erin etkisinde kalacaklarrnda ise kuku yoktur. Idari mercilerin bu yetkiyi
kullanmada On kou1 olarak OngOrulen "gecikmesinde
sakrnca bulunan hal" kavrami hemen her olayda kolaylikia varligi kabul edilebilecek bir kavramdir. Buna yetkiyi kullanacak merci karar verecektir. Bu yUrütmenin
karanyla sik sik hak ye ozgUriuklerin kisilmasiyla karilailabi1ecektir. Aslinda boyle bir kurala gereksinim duyulmasinrn nedeni de kolay anlailamamaktadir. Yargica bavurma ile karar alma çok uzun zamana gereksinim
gOsteren bir i1em degildir. GUIIUII her saatinde yargiçtan
karar istenebilir. Hukuk devletinde, hukukun ne olduguna karar verme yetkisi yalniz yargi organiimdir. Ornegin, polisin eve girmesine de ancak bagimsiz mahkeme
karar verebilmelidir. Aksi halde, yurttaflann hak ye OzgUrliikleri yOnetimin (yurutmenin) taktirine terk edilmi
olur ki, Oyle bir durum kiise1 terOrden daha dehet verici
sonuçlar dogurabilir. Bunun çok . acili Ornekleri 1930'lu
yillarda Almanya ye Italya'da gOrulmUfltir.
Bazi temel hak ye Ozgurlulderde kisma nedeni olarak OngorUlen "suç ilenmesini onlemek" gerekcesi ise
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çok tehlikelidir. Hukuk devietinde suç i1edikten sonra
yetkili merciler gerekli cezayi verirler. Ama hiçbir zaman "belki suç iflenir" duuncesiy1e OzgUrluklerin kisilmasi yoluna gitmezier. Deviet, ozgUrlUkleri kismadan,
suçu engelleyici onlemleri almakia gOrevlidir. Devietin
bu gOrevini yerine getirmeden, bireylerin ozgUrluklerini
kisarak, ya da ortaclan kaldirarak suçu onlemeye ça1imasi, hukuk devietinde degil ancak "polis devleti"nde
rastlanan bir olaydir. Kaldi ki, deviet, kiilerin ye toplumun hak ye OzgUrlUklerini guvenceli tutmak, mutluluk
ye huzurunu saglamakia gorevlidir.
Ozetliyecek olursak: Tasandaki kisma ye sinirlamalaria çogulcu ye ozgUrlukçu demokrasi gerçekletirilmez. Istisna hUkumlerinin çoklugu ye kapsamlarinm
geni1igi, istisnalarin somut olarak belirlenmemesi nedeniyle temel hak ye ozgurlukler kulianilamaz bir dunma gelmiflir. Bunun ornekieri kii dokunulmazligi (Md.
17), zorla çaliflirma yasagi (Md. 18), kii OzgUrlUk ye
guvenligi (Md. 19) seyahat ye yer1eme ozgurlUgU (Md.
23), ozel hayatin gizliligi (Md. 20), konut dokunulmazligi (Md. 21), haber1eme OzgUrlUgu (Md. 22) dUflince,
kanaat ozgurlugU (Md. 25), dUUnceyi açiklama ye yayma ozgtirlugU (Md. 26), basin ozgurlugU He basin araçlarmm korunmasi (Md. 28, 30), toplama ozgUrlUgu (Md.
34), dernek kurma ozgurlugu (Md. 33), He ilgili huku
lerde açikça belli olmaktadir.
Bu maddelerde once kural konmakta, sonra istisnalar siralanniaktadir. Sayilan istisnalar oyle çoktur, 6yle384
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sine geni kapsamli, belirsiz ye soyuttur ki, sonuçta, kural olan temel hak ye ozgUrlUkleri kullanabilme olanagi
kalmamaktadir.
!nancimiz olur ki, bu maddeler çogulcu ye katilimei
demokrasi ile bagdamaz, Tasari insanlanmizi duUncelerini açiklamaktan alikoymayi, orgutlemekten VC siyasetle ilgilenmekten soyutlainayi amaçIamitir. Oysa,
demokrasi, halkin balk için, halk tarafindan yonetilmesi
olduguna gore; katilimin her an ilemesi gerekir. DiiUnce açiklama ye basin ozgUrlUgu ile orgUtlenme OzgUrlugU bunun içindir. Ama Tasari hak ye ozgUrhUkleri
duzenleme adi altinda bu hak y e ozgurliikleri ortadan
kaldirmi$ir. "Ancak", sOzu ile ba1ayan her istisna, asil
hakkin yerine geçmiflir. Demokrasi boyle bir dUzenleme
ile birlikte yUrUmez. Anayasa hak ye ozgUrlugu ifade etmekie yetinir. Soynt istisnalarla duzenleme çabasina girmez. Boyle bir yol, hakkin Ozunu boa1tabi1ir. Nitekim,
bu tasan, "hakkin Ozüne dokunulmayacagi" ilkesinden
vazgeçmi$ir. Bu vazgecme kesinlikie benimsenemez.
çku, bu ilke, bizim Anayasa'miza girmi bit ilkedir.
Onu, yeni metine koymamak artik hakkm ozune dokunulabilecegi yorumunü getirir. Bu yorum ise son derece tehlikelidir. Hukukun iistunlugunde, kii guvenligine
zarar verir. Kisacasi, tasan, bu gUne kadarki hukuksal
kazanimlanmizi reddeden ye çagda demokrasi anlayiina ters dUen bir çerçeve çizmiflir. Temel hak ye Ozgurluklerin Ozüne zarar verici bir yol izlemiflir. Bunlari
6y1ece ornekleyebilrirz:
385
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A) DUSUNCE OZGURLUtU AcIsINDAN:
DUUnce 6zgur1UU insanrn en dogal hakkidir. Tasari 25.
maddesinde bu ozgUrliige yer vermi, ama, 26. maddede bu OzgurlugU, onu açiklama ye yayma ozgUrlUgUnden ayirmi$ir. Oysa duunce ozgurlugu, onu açiklama
y e yayma ozgUrlUgunu de içerir. Tasari ise dUunceyi
açiklama y e yayma ozgUrlUgUne sayisiz sinirlar getirmi$ir. Boyle bir an1ayi, demokrasinin çogulcu ozelligi
He bagdamaz. Ban duuneelerin yasakianmasi sonucunu verir U, eitlik ilkesini temelden yaralar. Siyasal iktidarin kendisine kari g6ru1eri susturmasi yolunu agar.
Demokrasi açik tartima duzenidir. Demokrasi bir yerde
"seçim"dir. Seçimle cogunlugun iradesinin belirlenmesidir. Ama, seçimle dogan cogunlugun açik tartimadan
gecmesi gerekir: Azinligin da hakian vardir. cogunlugun
sayginligi buradan gelir. Eger açik tartima yoksa dazenm adi "demokrasi" olmaz. çunku demokrasicle duflinceyi açiklama ye yayma ozgUrlugU tamdir. Demokrasi,
duUnceden y e yayilmasindan korkmaz. Oysa; Tasan,
getirdigi sinirlarla dUflinceyi açiklama ye yayma hakkim
tanimami durumdadir. Ozellikie basin ozgUrlUgu ye basin araçlarinin korunmasma i1ikifl 28. ye 30. maddeler
bu sOylediklerimizi dogrulamaktadir. Artik Turkiye'de
sansUr yasaginm bir anlami kahnayacaktir. Siyasal iktidarlar bu maddeye dayanarak, mubbir kullanip, basiIan yayinlarm dagitimina engel olabilecekier ye yazanla
basani cezalandirabilecekierdir. Hatta basin araçlarrna
el koyabilecekierdir. Bu durum sansUrden de agirdir ye
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daha korkunçtur. çuthcu, sansür uygulanmasinin bile bir
OlçUtu vardir. Tasanrnn 28. maddesi sansUrden daha agir
ye tehlikeli sonuçlar yaratacaktir.
B) URGUTLENME OZGURLUOU ActsINDAN: Orgutlenme ozgtirlugti, demokrasthin vazgeçil-

mez kou1udur. Demokrasilerde insanlar dUflince Ozgurlugune sahip olacaldar, duunceleri dogrultusunda bir
araya gelip toplanacaklardir. Ornegin, dernekier yahut
siyasal partiler kuracakiaridir. Meslek kuruIu1an o1uturacaklardir. Demokrasi, geni bir katihm saglamak durumundadir. Butun yurttaflar ulke yOnetimine ilikin gorulerini açiklayacaklardir. Partiler, sendikalar, meslek
kurululari, dernekier, vakiflar ye kooperatifler bu katihmi saglamanin araçlandir. Aksi halde, rej im demokrasi
olmaktan çikar. 4-5 yilda bir sandik baina gidilmesi ye
oy verilmesi ilemi tek baina demokrasiyi saglama sayilmaz. Otoriter dUzenlerde de seçime bavuru1dugu bilinen bir gerçektir. Ama, yalnizca seçim, duzeni demokratik kilmaya yetmez. Demokrasi için yurttalann her an
katilimi gereklidir. Bu nedenle, orgutlemne ozgurlUgu,
demokrasinin geregidir.
Oysa, Tasan 33. 34. 53. 54. 55. 56. 77. 78. 245.

maddelerinde, bu ozgurlugun OZuIIU boaltmiflir. Dernekier, sendikalar, siyasal partiler, vakiflar, kooperatifler
ye meslek kuru1u1an sayisiz "yasak" duvarlanyla kuatilmitir. ye butUn bu kurulular yargi denetimi diina
çikanImi, yurütmenin insafrna birakilmiflir. Artik butun orgutlerin eli kolu bagIanmi olacaktir. Siyasal ikti387
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dar istedigi dernegi kapatabilecek, istedigi meslek kuru1uunun yOneticisini gOrevden alabilecektir. Tasan'nin
145. maddesinde yer alan hukum, meslek kuruluflannin
varlik nedenini ortadan kaldirmaktadir. Cumhuriyetin
oluflurdugu bu kuruluflar, toplumumuzu cagda uygaruk duzeyine cikarmaya yonelik kuruluflardir. Onlan
Uyelerinden koparmak, demokratik yapilarini bozmak,
gOrevin kamusal niteligini yaralar. Boyle bir duzenleme
Orgutlenme ozgurlugune ye demokrasiye zarar verir.
C) SOSYAL YE EKONOMIK HAKLAR ActSINDAN: cagth sosyal deviette ekonomik ye sosyal

hakiar siyasal ye hukuksal hakiarin bUtUnleyicisidir.
Tasari 'da 13. maddede OngOrulen genel sinirlama ye
kismalar ekonomik ye sosyal hak!ari da kapsayacak biçimde dUzen1enmitir. Bu, tasannin da ekonomik ye sosyal haklarla siyasal y e hukuksal temel hakiar birbirinin
bUtunleyicisi olarak kabul ettigini gostermektedir.
Tasannrn 53, 54, 55,56 ye 188. maddelerindeki diienlemeler sendikal OzgUrlUgu, toplu pazarhk ye grey
haklanrn kismakta; uygulamada kullanilamaz duruma
getirmektedir.
Sosyal devietin "gUçsUzU, guclUye kari koruma"
anlayiindan uzaklailarak batili çogulcu Anayasalann
hiçbirisinde bulunmayan "Lokavt"i gre y hakki eiti bir
hak olarak kabul etmek de bu anlayiin bir ununUdUr.
2) flAK YE OZGURLUKLERtN DURDURULMASI: Anayasa tasansrnrn 15. maddesinde, sava, silu388
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ye olaganustu hallerde temel hak ye Ozg(irlUklerin kullanilmasinrn tamamen veya kismen durdurulmasi
OngOrulmektedir. Sava halinde ancak dUUnu1ebilecek
boyle bir hukmU, sikiyonetime ye olaganUstu hailer içinde kabul etmek, Ozellikie, Ulkemizde sikiyOnetim rejiminin sik uygulanan bir rejim oldugunu dUunU1ecek
olursa, temel hak ye ozgUriUkleri butunuyle ortadan kaldirmak anlami taiyacaktir.

yOnetim

Maddenin 2. fikrasinda, durdurulamiyacak OzgurIukler sayilirken, bazi ozgUriuklere yer verilmemesi,
sikiyonetimde ye olaganustu durumlarda bu hak ye OzgUrluklerin "ihlal" edilebilecegi anlamina gelmektedir.
Ornegin, bu fikrada "cezalarin ahsi1igi" ilkesine yer
verilmemitir. 0 halde, bir sikiyonetim doneminde kolektif ceza sorumlulugu kabul edilebilecektir. Boyle bir
hukmu hukuk devleti ilkesiyle bagdatirabi1mek mUmkun degildir.
Ayrica, Tasan'nin 14. maddesi bazi kii1erin hak
ye Ozguriuklerini kiñlanmaktan yasaklanabilecegi bilkmünU getirmektedir. Yasaldama Omurboyu sUrecektir.
Ve mahkeme karanyla verilecektir. Bu karan verecek
mahkeme be1irti1mi degildir. Demek ki, bir sikiyOnetim
doneminde kiiyi yargilayan sikiyOnetim mahkemesi,
yasaklama kararini verebilecektir.
3) YASAMA HAKKININ DURUMU: Yaaina
hakki kiinin en dogal hakkidir. Deviet Once bu hakki gUvenceye baglamak zorundadir. Oysa, Tasan'nin
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17. maddesincle (fikra 3) kamu gorevlileri için bir çeit "Oldurme hakki"na yer veri1mitir. Aslmda, fikranin
saydigi durumlar TCY 49. maddesiyle, Polis Vazife ye
Selahiyetleri Yasasinda hukukun ongordugu nedenler
y e belirlenen kou11ar sayilarak kabul edi1mitir. Bunlan
bir de Anayasa'nin "Yaama llakki" bolumune almak,
yaama hakkrni tanimamak anlamina gelir. çunku, boyle bir hukum bir kisim gOrevlilerin OldUrme eylemini bir
Anayasal hak durumuna getirerek yaama hakkinin hiçe
sayilmasi sonucunu dogurur.
Yine Tasan'nin 17. maddesinde "Mum cezasi"
Anayasal bir kurum durumuna soku1mutur. Ustelik bu
cezanin onanmasi Cumhurbakani 'nm yetkisine birakilmitir. Birligimizin MUm cezasina yonelik hukuksal
ye toplumsal g6rU1eri bilinmektedir. Bunlan imdi yinelemek istemiyoruz. Sadece, olUm cezasinin Anayasal
nitelige dOnUtUruImesi y e bu cezaya yaama hakki bolUmunde yer serilmesini sakincali buluyoruz. Ve onama
yetkisinin yasama orgamndan aimmasini tehlikeli gOruyoruz.
4) OZETLE: Tasan temel hak ye OzgUrlUkler bakimrndan son derece sakincali bir duzenleme getirmektedir. Demokrasinin ozgUrlukçu, çogulcu ye katilimci
yapisi hiçe sayilarak, insanimiz iktidann otoritesine terk
edi1mitir. Once bUtun OzgUrlUklerin Ozu zede1enmi
sonra smnirlamayi takdir yetkisi yurutmeye veri1mitir.
Yargi bagimsizligi y e denetimi de yaralandigindan kii1er için bUtun gUvenceler yiki1mitir. Bu durumda de390
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mokrasiden sdz edilemez. Tasan Turk insamna korkuyla
bakmaktadir; Turk insaninm ozgurluge layik olmadigi
gOrüUne dayanmaktadir. Onun için hak ye ozgurliikleri
belirleyeeegi yerde, onlan kisitlayabilmenin, durdurabilmenin, kaldirabilmenin yollarmi aramitir. Tasannin
temel hak ye ozgfirlukler bolumUndeki felsefesi budur.
Anayasa teknigine uygun o1mayii, daginikligi, bozuklugu, tekrarlar içinde kalii da bu felsefeden kaynaldanmaktadir. Omegin temel hakiarla ilgili 12. madde "Odev
ye Sorumluluk" dengesiyle baflamaktadir. Boyle bir
denge araylsi, hak ye ozgUrlUgu engellemeye donuk ilk
adim o1mutur. Tasari hak ye ozgurlukleri tehlike saydigi için, her adimda bu tehlikeyi Onlemeye ça1imitir.
Sonunda tehlikeyi onleyebilmek için hak ye Ozgurlukleri
kullanilamaz hale sokmuflur. Giderek "ozgUrltikleri yok
etme ozgurlugU yoktur" dUuncesiy1e ozgUrlUlderin yok
edilebilmesi tehlikesi yaratilmitir. Aslinda ozgiirltikleri
yok etme ozgUrlUgu elbette olamaz. Ama, burada olmayacak olan "yok etme" ozgurlugudur. Yok etme maddi
bir eylemdir. Anayasa duzenini Anayasa dii yollarla
devirme eylemidir ki, bu kapsama girer; yoksa duflince
ozgurlUgu, orgutlenme ozgurlugU " ozgUrlugu yok cdici" eylemlerden sayilamaz. Kaldi ki ozgurlugu yok etme
ozgUrlugu deviet için de olamaz. Yani hiçbir siyasal iktidar yurtta1annin ozgurlUgunu ortadan kaldiramaz. Oysa
tasan, siyasal iktidarlara bu o1aagi açikça vermektedir.
Bu nedenle demokrasi için tehlikelidir.
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Ill r YASAMA YE YURUTMEYE ILISKIN
GORUSLER:
1) SISTEM AçISINDAN: Danima Meclisince
kabul edilen, incelenmek ye kesinle$irmek ftzere Muii Guvenlik Konseyine sunulan tasanrnn sistem olarak
"Bakanlik sistemini"mi yoksa "Parlamenter sistemi"mi
kabul ettigi adi konularak tasanda belirtilmemitir. Adi
konu1mami olmakia birlikte "yari Bakan1ik sistemi"
diye niteleyebilecegimiz bir sistemin kabul edildigi s6lenebulir. Bu durum butunUyle "açildik" ilkesini benimsememi, sistemsizligi ya da sistem kargaasrni ilke haline getirmi Tasan için olagan bir sonuçtur.
a) BakanIik Sistemi:
Bakanlik sistemi, ABD'nin kendisine Ozgu tarihsel
geliiminden dogan ye yalnizca bu ulkede zaman zaman
baarili olan bir sistemdir. TUrkiye'nin tarihsel ye toplumsal kou11arina ise uygun degildir. Bu nedenle BUyUk
Ataturk bu sistemi reddetmitir.
b) Parlamenter Sistem:
cogulcu ye OzgurlUkçU demokratik rejimin uygulandigi ulkelerin pek çogunda kabul edilen parlamenter
sistem, aksayan taraflannrn dUzeltilmesi ile Ulkemiz için
de geçerli bir sistemdir y e ulusumuzun demokratik deneyim ye birikimlerine uygundur.
Bu iki sistemin yarar ye sakincalari, yasama ye yUrUtme erklerinin ilevlerini incelenirken aagida belirtilecektir.
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2) GUcL(J YURUTMF: Anayasa Tasanni hazirlayanlar 1961 Anayasasinin yur(itme erkini gUçsUz hidigi varsayimindan çikarak, Tasanda, Yurutme erkinin
Cumhurbaskani kanadini alabildigine guçlU kilmaya çahmilardir. Birinci Turkiye BUyUk Millet Meclisi'nin
BUyUk AtatUrk'e tammadigi, son derece olaganUstU kou11arda ise sinirli olarak tanidigi yetkileri, Meclis içinden veya diindan seçilecek Cumhurbakanma tanirken,
Hukumete, bu gune dek ileri sumlen savlann aksine,
olagan haifa zorunlu yetkileri dahi tanimamitir.
a) GuçlU Cumhurbakani, guçlU yurutme ozde
kavramlar degildir.
Anayasa Tasarisinda duzenlenen biçimde, yetki,
gOrev y e sorumluluk bakimindan kavramlann ozdefligi bir yana, Cumhurbakani ile Bakanlar Kurulu adeta
birbirinden bagimsrz bulunmaktadir. Bu nedenie Tasarinm temel felsefesi olarak sunulan "GuçlU YUrutme"den
bekienen sonucun elde edilecegi soylenemez.
b) Yetki ye Sorumluluk: Yetki ye sorumluluk aralannda nedensel bagi bulunan, hukukun iki temel ka y
-randi.Gekozlhuta,grsemkunda
yetki ye sorumluluk birbirinden ayn duflinUlemez. Tasan 113. maddesi He olaganUstu yetkiler tarndigi Cumhurbakanini "gorevieri ile ilgili iflemlerin"den sorumlu
tutmamaktadir. Cumhurbakarnnca gerçekle$irilen iiemler, Babakan y e Bakanlar tarafindan sadece imzalanmaktadir. tmza nedeniyle sorumluluk Bakanlar Ku393
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ruluna ait olmaktadir. Tasan, bununla da yetinmemekte,
Cumhurbakanirnn tek barna gerceldetirecegi "Tthk
Silahli Kuvvetleri'nin kullarnirnasma karar vermek",
"Universite Rektorlerthi seçmek" gibi kararlarindan da
dogacak olan sorumlulugun Bakanlar Kuruluna ait olacagini hukrne baglarnaktadir.
3) Cumhurbakan,nin Atama Yctkisi ye Hukümet:
a) Cumhurbakanwin Atama Yetkisi: Tasarinin
en belirgin Ozellikierinden birisi, hiç kukusuz hernen her
alanda, bir bakima yetki tecavuzü olarak nitelenebilecek
boyutlarda Cumhurbakanrna tamnan atama yetkisidir.
Tasannin 112. maddesi turn Anayasal kurulu1ara atarna
yetkisini Cumhurbakarnna vermi bulunmaktadir.
Bakanlik sistemi için olagan karilayabi1ecegimiz
boyle bir yetkinin, adi konu1marni tasan sistemi içinde
hukuksal açiklamasini bulmak olanaksizdir. Ote yandan,
bu denli geni atarna ileminin Cumhurbakanma birakilmasi hem makamin yuceligi, hem de Ulkernizin koul1an
bakimindan tartii1abilir. Cumhurbakanini, bu duruma
gore gercekten saglikli atamalar yapabilmesi için geni
haber alma Orgütune sahip olrnasi ye son derece durust
ye bilgili danirnanlannin bulunmasi kaçinilmaz bir zorunluluktur. Aksi halde atamalann yüce rnakami yaralayan en Onemli olgu haline dOnurnesi beklenebilir.
b) HukUmet: GUçlu yurütme savrna karin Tasarida "Hukurnet" gUçsuz bir kuru1u olarak gOzükmektedir.
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YurUtme gorevini yerine getirme yukumlulugu altina
giren Bakanlar Kurulunun, belirli politikalar oluflurup
yururluge koymasi Hukumet olmanin dogal sonucu ye
amacidir. Bir hukUmetin, ekonomik ye sosyal politikalanrn uygulayabilmesi için ozellikle kendi içinde tutarli
olmasi, sonra da yOnetim mekanizmasinin nirengi noktalanna, oiuturdugu pohtikalan uyguiayacagina inandigi bUrokratian getirebihuesi gerekir.
Tasanda Bbakan diinda torn Bakanlann Meclis
diindan seçilmesi yolu açiktir. Boyle bir hukumetin
Meclis karisindaki durumunun ne olacagi ise her zaman
tathma konusu olabilecektir.
Bakanlar Kurulunun sorumluluguna karin, y6netimin nirengi noktalarina atama yetkisi kesinlikle sozkonusu degildir. Ekonomik sistem tercihi yapilan bir Anayasa
lie ekonomik politika oiusturma yetkisi olmayan ancak,
kismen oiuflurabilecegi politikalari dahi uyguiarna olanagi bulunmayan bir hukumetin gUcunden sOz edilemeyecegi ise açiktir. Bu dururna gOre, 1961 Anayasasina
ydneltilen "gUcsüz yUrUtme" savini açiklama oianagi
oimathgi gibi Tasannin kendi içinde çe1ikiierie dolu
oldugunu behrtrnek de hukuki bir zoruniuiuktur. Kaldi
ki guclu yOnetimden amaç, Tasannm anladigi gibi subjektif davranma rahatligi saglayan, yargi denetirninden
uzak çoguniuk yOnetimi degil, Ozgur tartima ortaminda
denge ye uzlama sagiayabiien yOntemdir.

/
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GuçlU yurutmenin dogal ye hukuki dayanagi, partiler demokrasisinde Meclistir. Mecliste yeterli çogunlugu
bulunan, yasama y e yargi tarafindan saglikli bir biçimde
denetlenen yurutme orgamnin güçsüz olmasi için hukuk
duzenimiz açisindan hiçbir neden yoktur. Ancak, Tasandaki gibi airi yetkili Cumhurbakani, sinirli yctkili Bakanlar Kurulu duzenlemesi ile güçlU bir yUrUtme organi
o1uturuldugunu kabul etmek olanaksizdir.
4- Yasama Erki:
TUrkiye Cumhuriyetinin temel ilkesidir. Bu nedenle
yasama ye yetki gOrevi "Kayirsiz artsiz Milletindir" deyiflnde vecize1een goru bir baka açidan TUrkiye Cumhuriyetinin temel illcesidir. Bu nedenle, yasama yetki ye
görevini kullanacak olan yasama organinin mutlaka demokratik seçimler yoluyla o1uturu1masi kaçinilmaz bir
zorunluluktur. Baka bit dogrudan balk tarafindan seçilmi kii1enn Uyesi olacakiari organlarm yasama etkinligine katilmalari, Cunturiyetimizin temel ilkesine aykin
dUecek bir duzenlemedir. Devietin ana orgUtüne i1ikin
bir diger onemli nokta, demokrasinin onde gelen gereklerinden olan "Erkier Ayriligi" ilkesinden odun verilmektedir. Kukusuz bir ilkenin amaci, birbirine duman
guçler yaratmak degil, karilik1i ye dengeli bir denetimin
saglanabilmesidir.
c) Erkierin Ayrihgi ilkesiude Yasamarnn Yen:
Erkier araindaki dengenin mutlak oldugunu sanmak
yanliflir. Cumhuriyetimizin "Egemenlik kayitsiz artsiz
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Milletindir" temel ilkesinden çikilacak olursa, as!l agirligin yasama organinda bulunmasi ancak yasama organi
Anayasada yer a!an ilke!ere aykiri yasalar yaparsa, yargi
orgamnca durdurulmasi dogaldir. çkuegemenlik kayitsiz artsiz milletindir, ama siyasal tercihieri azinhkta
kalan y e ulusun bir bo!UmunU o!ufluran bireylerin hak
ye ozgurlUk!erinin korumnasi da çagda çogulcu, ozgur!ukçu demokrasinin temel i!kelerinden biridir. Daha
açik bit deyile hukumdann mut!ak yetkilerini bir balk
cogun!ugunun mut!ak yetki!eri haline donuflurmek!e,
cagda demokrasiye u!ai1amaz.
Oyle ise, Cumhuriyetimizin temel ilkesine gOre yasama organmin teke!inde bu!unmasi gereken yasama
yetkisi, hiçbir gerekceyle, do!ayh bir biçimde de olsa,
hiç kimseye devredi!memeli; ancak Anayasa'nm temel
ilkeleriyle sinir!i olmah ye Anayasaya aykinhk mutlak
yargi organinca denet!enebilme!idir.
V) Yasama Erkinin Denetlenmesj: Hukukun UstUn!ugu i!kesini pekiflirmek hukuk devietini gerçek!etirmek, ancak her alanda saglanabi!ecek etkin bir denetimle mUmkUndUr.
Hiç kukusuz, parlamenter rej imlerde yasama
organinin en Onemli ye bata gelen gOrevlerinden
bin yasama denetimidir. Bu nedenle, yasama organinin denetim gOrevini, somut ya da psikolojik olarak engelleyecek hiçbir hUkmUn Anayasa'da yer almamasi gerekir. TUrkiye BuyUk Millet Meclisi'nin
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gilvenini kaybederek Babakan1iktan dUuru1en bir
kiiye kou1suz olarak CunThurbakarn' ndan Seçimlerin yenilenmesini isteme yetkisinin verilmesi,
gensoru ye gUven oylamasini olumsuz yonde etkileyebilecek y e bash olarak kullarnlabilecektir.
d) Devlet Denetleme Kurulu: Deviet aygitinrn
saglikh bir biçimde ilernesini saglamak için etkin
bir denetim mekanizrnasi gelitirrnek gerekli ye zorunludur. Ancak, boyle bir rnekanizmadan bekienen
sonucu elde edebilmek için, rnekanizrnayi olufluran ogelerin uyurn içinde olmasi da zorunludur. Tasarida bir Anayasal kuru1u olarak yer alan Deviet
Denetlerne Kurulu 'nun Turkiye Cumhuriyeti 'nm
alii1age1rni denetirn sisterni (Tefti Kurullari), ile
nasil bagdaacagi anlailamamaktadir. Ayrica sOzkonusu yargi yetkisine el atma anlarnina gelecek
genilikte yetki yerjlrni olmasini, hukuk deyleti
anlayii içinde açiklamaya olanak yoktur.
5- Demokrasi He Bagdamayan Kurumlar:
OzgurlukçU parlamenter rej imlerde, egemenlik kayitsiz y e koulsuz ulusundur. Bu nedenle seçimle
i baina gelrneyen hiçbir km-urn ye kiflye yasama
yetkisi, ya da yasama yetkisine el atma anlamma
gelebilecek bir yetki verilemez.
Tasari seçirnle ibarna gelrneyen bir organa,
yasarna etkinligine katilma olanagi tarnyarak, demokrasi ile bagdamayacak bir biçimde Turkiye
398
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BUyuk Millet Meclisi'sinin yasama görevini zor1atirmaktadir. Boylece Meclislere yoneltilen en
onemli ele$irilerden biri olan "yasa yapmada geç
kalma" savi kendiliginden ortadan kalkmaktadir.
Kamuoyumuzun yillardan beri titiz oldugu bir
konu da Tasan ile getinilen demokratik olmayan
kurumlar, çelikiden öte bir huzursuziuk kaynagi
olarak kamuoyunu megu1 edecektir.
6- Demokrafik Kurum ye KuruIulann EtkisizIetirilmesi: Demokrasi ile yOnetilen Ulkelerde,
demokrasinin vazgecilmez Ogelerinden bininin diiUnce ozgUrlugu, digerinin OrgUtlenme ozgtirlUgU
oldugu, artik çagimizda tartisilmaz bir gerçektin.
Demokrasileme sürecinin ge1imesi ye baski
guruplarinin orgUtlenmesini engelleyen kati menkezcil yonetimler, kisa sUrede olmasa bile, uzun sunede Ulkede ortaya çikan huzursuzluk ye partizanligin balica nedenlerinden binini oluflurmaktadir.
Tasan bati demokrasileninin ye Ulkemizin bilinen bu gerçeklenini göz ardi ederek ye sadece 12
Eylul 1980 öncesini gerekçe yaparak yenel yOnetimleri, meslek kunulu1arrni, sendikalan, derneklen, kooperatif ye vakiflari gtiçsUz kilarak iflevsiz
birakmitir. Ozellikie yerel yonetimlerin, kamu kunumu niteligindeki meslek Icuruluflaninin yöneticileninin gorevden ahmnasi, mUlki amirlenin bu kurumlara el atmalani toplantilarm yargiç g6zetimin399
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de yapilmasi, kamu kuru1u1arrnda gOrevli kii1erin
meslek kuru1ulanna uye olrnalarirnn onlenmesi,
açikça bu kuruluIarin dolayh bir yolla etkisizletirilmelerinden baka bir anlama gelemez. Etkisiz
bir rneslek kuruIuu ise Uyelerinin meslek alanindaki bilimsel gelime1erine katkida bulunamayacagi
gibi, Uyelerinin çikarlannrn yasal yollardan yeterince savunamayacagi 1cm, bireysel davraniIanna
engel de olamaz. Bu nedenlerle yerel yOnetim ye
meslek kuruluIanni anlamsiz hale getiren, gOrevden alma yoluyla yOnetim kurullanni bash altinda
tutinayi amaçlayan antidemokratik nitelikte Tasari
hUkümlerinin bUtunUyle kaldirilmasi, katilimci demokrasi anlayiini geliflirmesi geregi olarak kabul
edi imelidir.
Yukarida açiklamaya çali$igimiz nedenlerle
kamu kurumu niteligindeki meslek kuruIu1arinin
Tasanda oldugu gibi degil, aagidaki biçirnde diizenlenmesini en azindan kendi meslek kuruluumuzda kari bir görev saymaktayiz:
"Kamu Kurumu niteligmndeki meslek kuru1uIan yasayla kurulur ye organlari kendilerince, iiyeleri arasrndan seçilir. Seçimlerin en geni katilimi
saglayacak biçimde olmasma Uzen gosterilir. Idare,
seçi1mi organlari, bir yargi karanna dayanmaksizrn geçici ya da surekli olarak gorevden uzak1ati-
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ramaz. Meslek kuru1u1anrnn, tuzilkleri yonetim ye
ifleyi1eri demokratik ilkelere aykiri olamaz".
7- Tasannin Geçici Maddeleri: Tasannin geçici maddelerinde Yurutmeyi ye Yasamayi ilgilendiren 2, 3 y e 12. maddelerle yapilan duzenlemeler,
Tasan esas metninde ayni konulara i1ikin duzenlemelerle çe1ikili bulunmaktadir. Baka bir deyimle
gecici maddeler Anayasa'ya (Md. 6) aykindir.
Geçi donemlerinde bazi zorunlu duzenlemelerin yapilacagi kukusuzdur. Ancak bu d0zenlemenin elden geldigince demokratik kurallara uygun
olmasi ye halkrn bu duzenlemeleri içine sindirebilmesi esastir.
Demokratik kurallara, ilk bakita saptanacak
biçimde, aykiri duzenlemelerin, uzun donemde,
kurum ye kii1ere yarardan çok zarar getirecegi
açiktir.
Ulusumuzun demokrasi yolunda ula$igi aamalar y e geçen donemlerin surekli tartima konusu
yapilan kurum ye kiileri gOz önUne almarak tepki niteliginde btitUnuyle demokrasiye ye yukanda
belirttigimiz gibi Tasan'nin da kendisine aykin bu
duzenlemelerin yeniden ele alrnmasinrn geregine
kesin olarak inaniyoruz.
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IV- YARGI
1- Yargirnn Bagimsizligi ye Yargiç Guvencesi: Bilindigi Uzere Anayasa sistemimiz "Erkierin
Aynligi" ilkesine dayanmaktadir. Bu üç erk arasinda ayirima dayali bir denge ongorUlmemitir.
Yasama ye YUrutme erkieri kiasik "Parlamentolu Demokrasi"nin geregi olarak TUrkiye BUyUk
Millet Meclisi'de toplanmaktadir.
Yargi He Yasama - YUrtitme arasinda ise bir
ayirim yapilmitir. Erkierin Ayriligi ilkesi yalnizca
Yargi için sozkonusudur. Yargiya obur iki erk Uzerinde denetleme iflevi veri1mitir. Bu iflev "hukuk
devleti"nin bir geregidir.
Boyleee sinirsiz bir "Parlamento'nun Ustunlugix" yerine hukukia sinirlandirilmi ye yargi He dengelenmi bir "demokratik devlet" 6ng6rU1m4t0r.
Bu kurumsal denge, bu hukukia sinirlama, bir
deneyimin ye birikimin sonucudur. 1960 öncesi siyasal ye hukuksal o1uumlarin bir daha yaanmamasi ye yinelenmemesi amacina yoneliktir.
Yargi yetkisi He ilgili ilke Anayasa'nin 7. maddesindedir.
"Yargi yetkisi Turk Milleti adina bagimsiz
Mahkemelerde kullanilir.
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2- Ayrn ilkeyi Tasarinin 9. maddesinde de buluyoruz. Bu belirleme rahatlaticidir. tikenin uygulanmasini saglayan kurallar ye kurumlar ise Anayasa Tasarisi'nin obilr bolUmlerinde aranmalidir.
Yargi erki Tasari'da, Anayasa'mizda oldugu gibi "Cumhuriyetin Temel Kurulusu" balikli
UçUncU kisimda "Yargi" baflikli UçftncU bolumU
o1uturmaktadir.
Tasannin bu bolUmilnde yer alan duzenlemelenfl "yargi bagimsizligi" ye "yargic gUvencesi" likelerine uygun oldugunu soylemek kolay degildir.
Yargi erkinin, Anayasayla yakiendigi denetim
i1evini eksiksiz yapabilmesi için "yargi bagimsizligi" zorunludur.
Yarginin bagimsizligi, "Yargic güvencesi" He
saglanir ye butunlenir. Yargiç gUvencesi soyut ye
fantezi bir dufince degildir. Gorevin geregidir.
Yargiçtan çok kiinin ye rejimin guvenidir.
Yargiçlann son derece bUyuk bir sorumluluk
gerektiren ilev1erini yerine getirebilmeleri için
gUvence altinda olmalari zorunludur. Bu gUvence
hem yasama, hem yürutme erklerine hem de hak
y e i sahiplerine kari oiacaktir. Yargiclann meslek gorevlerini tam bir gUven duygusu içinde yerine
getirebilmeleri için atamadan balayarak yukselme
ye yer degi$irme y e butUn ozlUk iflerinde bu oven
duygusunu silmemelidir.
403

TDB ANAYASA 6NER1SI 2007

Yargic, deviet ye toplum yaaminda her alanda
son sozu soylemek goreviyle, yukum1enmitir. Son
derece agir sorumlulukiar yuk1enmitir.
"Her, çikarlan ile hakiarmi kantirabi1ir1er.
Bu nedenle çikan bozulanlann yargiçtan ye yarginin ifleyiinden yakrnici, olmasi bekienebilir.
Bu yakrnmalarin etkili biçime donUmesi yargicin
kararlan nedeniyle yerinden ye iinden uzakiaflirilmasina yol açamamandir. Guvence bu noktada
gerekmeye ba1ar.
Bunun içindir ki, yargiçlann aziolunamamaSi; istekieri diinda emekli edilememesi; aylik ye

Odeneklerinden yoksun birakilamamasi gibi Iuirallar Anayasa He pekitiri1mitir. Ayrn kurallara
Tasan'da da yer veriImitir.
3- Aneak bu kurallann yeterli olmadigini deneyimlerimizle biliyoruz. 1924 Anayasasi'nin 54-56.
maddelerinde de u ilkeler yer ahyordu:
"Yargiçlar butun davalann gorUlmesinde ye
hfikUmde bagimsizdirlar ye bu iflerine hiçbir turlu
karii1amaz. Ancak kanun hilkmUne baghdirlar.
"Mahkemelerin kurallarini TUrkiye Buyuk Millet Meclisi ye Bakanlar Kurulu hiçbir turlU degitiremezier, baka1ayamaz1ar, geciktiremezler ye hukumlerinin yerine getirilmesine engel olamaziar.
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"Yargiçlar kanunda gosterilen usuller

ye hailer

diinda gorevierinden çikarilamazlar.
"Yargiçlar nitelikieri, haklan, gorevleri, ayhk
ye odenekleri nasil tayin oiunacaklari ye gorevlerinden nasil çikarilacaklari ozel kanunia gosterihr."
1950-1960 arasi yilianndaki uygulamaiar gosterdi Id, siyasal iktidarlar adalete etki ye bash
yapmak, el uzatmak isterierse bunu becerebilirler.
Yargiçlarin ozlUk haklarinin yUrUtme erkine bagii
olmasi hahinde bu olanak çok kolay bulunabilir.
1950-1960 arasinda bir süreç içinde gOrünftte Onemsiz hukuk kurallari kullanilarak bu yol denenmi ye kui1arn1mitir. Donemin Adalet Bakarn
aralarinda Birinci Bakan ye Cumhuriyet Basavcisinin da bulunduu 35 Yargitay Uyesini topluca
emekliye ayirabilmi$ir. 0 zamanki Yargitay Uyelerinin yak1aik Uçte birinin gorevinden uzakla$irilmasi sonucunu doguran bu olaym adaleti baski
altina almadigi dufllnUhebihir mi? Turk Adaleti tarihinin en onemii olayiarindan biri olan bu iiem,
biçimsel oharak yasaya uygun; ama yargi erkinin
bagimsizligini ortadan kaldinci nitehigi bakimindan Anayasa'ya aykin idi. Ne var ki, o donemde
Anayasa Yargisi da olumamitir.
4- tte bUtun bu nedenler de göz onunde bulundurularak yargiçlann atanma, yer degitinme ye
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yukselme gibi OzlUk i1erindeki güvenceyi pekitirmek için, Anayasa'da cooptation (kendi uyelerini
secme) yolunda o1ufluru1mu bit "Hakimler Yuksek Kurulu" 6ng6ru1mUtur. Bu sistemin Ozelligi
yarginin yasama ye yUrütme erkieri He deginme
noktalarini kaldirniasidir. Yarginin bir ttir Ozyönetimidir.
Anayasa Tasansi'nda da ayni sistemin benimsenmesini beklemekte idik. Oysa geçi doneminde
Ongorulen "Hakimler y e Saveilar YUksek Kurulu"
sisterni benimsemitjr. (Tasari md. 172)
Hakimler ye Saveilar YUksek Kurulu'nun gerek, gorevleri geregi dogrudan katilan Uyeleri gerekse Yargitay ye Danitay'dan seçim ye atama
yoluyla gelen Uyeleri yurutme erkinin kesin etkinligi altindadir. Bu tür bit kuru1u gelecekte "yargiç gUvencesi" için sakincali sonuçlar yaratacaktm
Ozellikie siyasal nitelikli iktidarlar bu yontemden
yargiçlari etki altina alabilmek için yararlanmaya
ca1iacaktir.
Hukuk Devleti'ne uygun sayilmayan bu kurumun Tasan'dan çikarilmasi ye Hakimler YUksek
Kurulu'nun ana ilkede bagimsizliginrn oluflunilmasi yerinde olacaktir. BUtun yargiç ye savcilann
katilimi He yapilacak geni tabanli bir seçimle oluacak "Hakimler YUksek Kurulu" uygun bir kurum
modeli sayilmalidir. Boylece Hakimler YUksek
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Kurulu uygtin bir kurum modeli sayilmalidir. Boyieee Hakimler YUksek Kurulu'nun i1eyifle gOrulen sakinealari da gideri1mi olaeaktir.
Ister "Hakimler YUksek Kurulu" olsun, isterse
"Hakimier ye Savcilar YUksek Kurulu" olsun Minde idari i1ev yapmakta olan kuru1ulardir. Bu nedenle iiem ye kararlan idari niteliktedir. Bu islem
ye kararlann yargi denetimi diinda birakilmasi genel iikeye aykindir. Tasan'nin 172. maddesinin 5.
fikrasrndaki kural sakrncandir.
5- Yargilama Birligi: Yargi yetkisi Anayasa'da
"mahkeme!er"e tarnnmiflir. Ancak bu ilke de mahkeme niteliginde olmayan kuru!uflara yetki tarnyan yasalarin varligini On!eyememiflir. Bu nedenle
"mahkeme!erden baka kuru!u ye merci!ere yargi
nite!iginde yetki verilemez" hUkmUnUn Tasarida
yer a!mamasi eksik!iktir.
Nitekim bu eksik!ik sakincali sonuçiarini dogurmutur. Tasarinrn 148. maddesinde yer a!an "yargi
yetkisi meslekten hakirn!er Cumhuriyet savciligi da
mes!ekten savcilar eliy!e yurutUliir" i!kesinin ardindan "Ancak idare ye vergi mahkemelerinde niteiik
ye oze!!ikleri y e çocuk mahkemeierinde zorun!uluk
nedeniyle mes!ekten olmayanlarin görev alma!ari
mumkundUr" ayrik kurali i!keyi ozUnden zede!eyici biçimde ye genifliktedir.
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Bu mahkemelerde, ozellikle çoeuk malikemelerinde uzman daniman1ar gOrev alabilir. Ancak yargiclik da bir uzmanhk konusudur. Yargiç hUkum
kurma ye verme iinin uzmanidir. Bunun için ozel
bir egitim ye ogrenim zorunludur. Bu ozel egitim,
hukuk ogrenimi ile olur. yargic uzman danimanrn
gOrU y e yardimindan yararlanabilir. Ama hukum
verme görevini devredemez; bu Anayasal i1evini
bakasrna birakamaz.
Idari yargiyi yeniden dUzenleyen 2575-2577
sayih yasalarla, bir kez için hukuk ogrenimi yapmayanlara yargichk yolu açilirken, serbest ça1ian
hukukçulara bu yol kapanmiti. Sonra 2661 sayili
Yasa ile bu sakincali durum kurum1atin1di. Idari
y e vergi mahkemelerinde hukuk ogrenimi yapmayanlara yargiçhk yolu açildi. Tasari ile kurum Anayasalaflinlmaktadir.
"Hakimler hukuk ogrenimi yapanlardan seçilir"
yolunda bir kuralin 148. maddeye ekienmesi yargilama birligi ilkesini sag1am1atiracaktir. Her turlU
yoz1ama egilimini onleyecektir. Meslegin sayginligi boylece korunabilir.
6- Anayasa Mahkemesi: Bilindigi Uzere Anayasa Mahkemesi 1961 Anayasasi ile kuru1mu bir
YUksek Yargi organidir.
Yasama'nin yargisal denetimine her hukuk
devietinde gerek duyulmuflur.
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"Yasalarm Anayasa'ya aykin olmamasi" kuraii 1924 Anayasa'mizda da yer aliyordu. Ancak bu
kuralin yaptinmi ye denetleme yolu belirsiz oldugu
için kurairn uygulanamamasi durumu ortaya çikmiti.
Ulusal egemenligi kullanan Tftrkiye BftyUk
Millet Meclisi'de cogunlugun oyunun "Hukuk"la
sinirlanamamasi tehlikesi "Hukuk Devleti"ni tehlikeye dufllrmuflU. Salt çogunlugun oyu hukukun
UstUne çikabilmifli. Bu deneyimlerin de urnnil ye
sonucu olan Anayasa Mahkemesi kuruluundan bu
yana gOrevini baanyla yapmiflir. Kukusuz bunu
soylerken Yilksek Mahkeme'nin butun kararlarini
benimsedigimizi soylemi olmuyoruz. Her mahkemenin oldugu gibi Anayasa Mahkemesi'nin de
tartiilabilir; tartiilmasi gereken kararlar vardir.
Tartima, ele$irme ye degerlendirme bilimsel,
akademik ye yargisal cluzeyde yapilmalidir da. Bu
tur tartimalar bilimsel yansimalanni bulur. Bunun
sonueunda inançlar, gorufler, kararlar geliir, evrim gecirir, degiir. Anayasa Mahkemesi'nin kararlan arasrnda bu anlamda eletirilen1eri olacakhr. Bu bir saglik belirtisidir. Onemli olan Ytlksek
Mahkeme'nin kurumlama yolundaki evrimdir.
Anayasa yargisi ovunillecek bir "kurum" olmutur.
Anayasa Tasansi'nda bu kurumun, bugilne kadarki evrimini ye gelimesini yok edebilecek bir
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dUzenleme yapilm15 olmasini kaygi ile karilamamak dde degildir.
Unutulmamalidir ki, demokrasi ayni zamanda
bir "kurumlar rejimi"dir. Kurumlarm yikilmasi degil, saglamlatirilmasi rejimi gUçlendirir.
Anayasa Mahkemesi'nin gOrev alaninin daraltilmasi da yerinde sayiiamayaeak bir tutumdur.
like, Yasama organinin Anayasa'ya aykin yasa cikarmamasidir. Her nasilsa boyle bir yasa çiksa da
uygulamada uzun sUre kalmamalidir. Anayasaya
aykiri kurallarin ye yasalarin yaama olanagi bulunmasi hukuk devieti ilkesine aykiridir.
Biçim yonUnden Anayasa'ya uygunlugun yayimla sirnrlanmasi da saluncalidir. (Md. 157/2).
Biçim ozden ayrilamaz. Biçim özU de belirler. Anayasarnn ya da ictuzugun ongordugU kurallara aykiri
çikan yasanin oz bakimindan "milli irade"ye uygun
oldugu soylenebilir mi? Ozellikie Anayasa'nin OngordugU cogunluga uymadan çikarilan bir yasa Oz
yOnUnden de sakatlik kukusunu hep taiyacaktir.
Dogrudan iptal davasi açma hakkrnin (md. 159)
kisitli kii ye kurumlara tanrnmasj da sakincandir.
Bir geriye d6nti5 hUkmUdUr. TUrkiye Barolar Birligi Anayasaya bagliligin kanit1ami bir hukuk kurulu su olmakia Anayasaya aykirilik konusunda dava
hakki verilen kurumlar arasinda yet alma hakkini
kanitlamitir.
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Anayasa Mahkemesinin verdigi red karanndan
sonra be yil ayrn konuda bavuruda bulunulmamasi da (Md. 161/son) çok uzun bir sureyle kisitlama
sayilmalidir.
7- tdari Yargi: tdarenin blltun eylem ye i1emlerini yargi denetimine tabi tutan Anayasa hUkmUnden (Md. 114) siyasal iktidarlann yakinici oldukiari bilinmektedir. Bu sakincali uygulamalardan çok
idarenin hukukia kisitlanmasrndan dogan rahatsizlikla ilgilidir. Yonetimler, çoklukla kendilerini
"hukuk"!a sinirlamak istemiyorlar. Yargi denetimi
diinda kalmak istiyorlar. Bu nedenle Tasarinin
133. maddesinde "idarenin eylem ye i1em1erine
kari yargi yolu açiktir" demekie yetini1mitir. "Her
turlu" deyimine yer verilmemesi Anayasal kuralin
mutlakligini kaldirmak amacina yOneliktir. Dogru
kural "idarenin her turlU eylem ye iflemlerine kari
yargi yolu açiktir" olmandir.
Bu ilkenin yeri YUrutmedir. Sonuçlar bakimrndan "idari yargiyi" ilgilendiren bu kurala deginmekie yetiniyoruz. Bu duzenlemenin temelde yargiya gUvenmeme duygusundan kaynakiandigini ye
salcincah oldugunu belirtmek istiyoruz.
"Hukuka bagli Deviet" ilkesi Añayasamizrn temel nitelikieninden binidir. tdari yarginin görev ye
çaIima alamnin daraltilmasi Hukuk Devietini zayif dUurucU bin tutum sayilmalidir.
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Ayrica Dani$ay Uyelerinin seçimleriyle ilgili
167. maddenin UçtincU fikrasini "yargi bagimsizligi" ye "yargiç guvencesi" ilkelerine aykiri bulmaktayiz. Bir yuksek yargi organmin uyelerinin dOrtte
birinin YurUtme Erki'nin bainca seçilmesi gelecekte sakrncali sonuçlar dogurabilecektir.
8- Savunma mesleginin Anayasadaki Yen:
Savunma meslegi olan avukatligin Cumhuriyetle
cagda uygarlik dUzeyine eritigi bilintnektedir.
Meslek kurulu1ari Cumhuriyetten eskidir. Ancak yasayla duzen1enmi ye Uye olunmasi zorunlu
meslek kuru1uu olan barolarin ge1imesi Cumhuriyetten sonradir. Barolar ye Turkiye Barolar Birligi Avukatlik Yasasi'nin icerdigi olumlu an1ayiin
UrUnudur. Avukatlik bir kamu hizmeti olarak ge1imi ye toplumca kabul olmuflur.
Yargirnn "Sav-savunma-yargi" uçlemesi ile
gerçek1eecegi ye butunleecegi tartimasidir. Bu
üç ogenin birbirinden ayri dU0nu1mesi olanagi
yoktur.
Savunma yargrnin tamamlayicisi, onurun da
koruyucusudur. çunku savunmasiz verilmi karar
hep eksik kalacaktir.
Savunmayi, savunucudan ayird edemeyiz.
Say ye yargi kurumlan "savcilik" ye "yargic1±" olarak Anayasada gerekli yeri almiflir. Ancak
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savunucuya bu bOliimde yer verilmesi unutu1mutur. Bu bir eksikliktir.
"Yazilinmasi ((lye olunmasi) zorunlu meslek
kuru1uu" niteligindeki barolar, meslek onurunu
sag1ami, meslek ahiak ye disiplinine uygun ça!imayi ge1itirmitir.
Avukatlik meslek orgUtlerinin Tasarinin "yargi" bOliimUnde yer almasi kurumun butUnlutu için
gereklidir.
soNuç: TUrkiye Barolar Birligi Genel Kurulu,
Danima Meelisince kabul edilerek, Milli Guvenlik
Konseyine sunulan Tasariyi getirdigi kurum ye dUzenlemelerle halkin oyuria inanrnayan ye genel olarak seçimi Onemsemeyen, cogulcu dernokrasiye ye
çagimizin turn sosyal y e hukuksal degerlerine ters
dflen, Turk tophirnunu çok geri!ere ye çeflfli bunalimlara suruk!eyebilecek nitelikte bu!maktadir. Bu
haliy!e Tasarinin duzeltilemeyecek bir oneri oldugu ye yeni ba$an kaleme alinmasi gerektigi goru
ye inancindadir.
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