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             ÖZ 
  

Bu tez çalışmasında, 1982 Anayasası’nda yargı denetimi dışında bırakılan 

işlemler ile bu işlemlerin hukuk devleti ilkesi yönünden incelemesi yapılmıştır. 

Anayasa’nın 125. maddesinde, idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı 

yolu açıktır denilmiştir. Diğer taraftan ise, Anayasa’nın diğer bazı maddelerinde 

idarenin bazı eylem ve işlemleri yargı denetimi dışına çıkarılmıştır. 

1982 Anayasası yürürlüğe girdikten sonra bir çok değişikliğe uğramıştır. Bu 

değişikliklerin içerisinde, yargı denetimi dışında olan bazı eylem ve işlemlere karşı 

yargı yolunu açan düzenlemeler de vardır. Yargı denetimi dışında bırakılan idarenin 

her türlü eylem ve işlemleri, her geçen gün azaltılmakta ve hukuk devletinin bir 

gereği olarak bu eylem ve işlemlere karşı yargı yolunun açılması sağlanmaktadır. Bu 

konulara çalışmamızda özel olarak yer verilerek Anayasa değişikliklerin hukuk 

devleti ilkesi yönünden ayrıca incelemesi yapılmıştır. 

Son olarak, bu çalışma içerisinde yargı kararları ile İnsan Hakları Avrupa 

Mahkemesi (İHAM) kararlarına da yer verilerek konunun bu yönüyle de 

tartışılmasına çalışılmıştır.    

Anahtar Kelimeler: Hukuk Devleti, Yargı Denetimi 
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 ABSTRACT 
  

In this thesis study, the examination of transactions which were left out of the 

judicial audit in the Constitution of 1982 is performed in terms of the state of law 

principle. In the 125th article of the Constitution, it is stated that judicial remedy is 

accessible against all types of activity and transactions of the administration. On the 

other hand, in the other articles of the Constitution, some activities and transactions 

of the administration were excluded from the judicial audit.  

After having been put into force, Constitution of 1982 has had many 

amendments. Within these amendments, there are also regulations that make the 

judicial remedy been accessible against some activities and transactions that are out 

of the judicial audit. Activities and transactions out of the control of judicial audit 

decrease day by day, and judicial remedy which is against those activities and 

transactions is ensured by force of State of Law. These matters are specifically 

discussed in our study.  

Besides, judicial decisions and decisions of European Court of Human Rights 

are also stated in this study and the matter is discussed from this point of view as 

well.  

Key Words: State of Law, Judicial Audit 
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ÖNSÖZ 
   

Çağdaş demokrasilerde, idarenin yargısal denetimi, hukuk devletinin temel 

unsurlarından biridir. 

 İdarenin, sosyal devlet içerisinde faaliyet alanının genişlemesi ile beraber 

yapmış olduğu işlemler de, faaliyetlerle doğru orantılı olarak artmaya ve daha 

karmaşık yapıya bürünmeye başlar. İşte burada idarenin yapmış olduğu faaliyetler 

sonucunda zarar gören bireyler ortaya çıkar. Bunlar, haklarını aramak için çeşitli 

kurumlara başvuru yapmak zorunda kalırlar. İşte bireylerin, idari faaliyetler sonucu 

oluşan sorunları halledemedikleri zaman, geriye tek çözüm merci olarak yargı erki 

kalır. Ülkemizde de bu faaliyetlerin yargısal denetimi idari yargı yerlerince 

yapılmaktadır. 

Bununla beraber, idare yapmış olduğu bir takım faaliyetleri yargı 

denetiminden kaçırmak ister. Bunun sonucunda da, tezimizin de konusu olan yargı 

denetimi dışında bırakılan işlemler oluşur. Bu kapsamda, bir çok faaliyet çeşitli 

sebeplerle yargı denetimi dışında bırakılmıştır. Ancak son yıllarda, ülkemizin de 

çağdaş demokrasiler içerisinde yerini almak istemesi ile beraber bu işlemler 

azalmaya başlamış ve idarenin her türlü faaliyeti bir kaç istisna ile beraber yargı 

denetimi içerisine dahil edilmiştir. 

Bu çalışmada, yargı denetimi dışında bırakılan işlemler ve bunların hukuk 

devleti ilkesi yönünden incelemesi doktrin görüşleri ve yargı kararları çerçevesinde 

açıklanmaya çalışılmıştır.  

Bu çalışmanın hazırlanmasında, tavsiyeleri ile katkıda bulunan değerli hocam 

ve tez danışmanım Doç. Dr. Murat Yanık’a ve tezin hazırlanması aşamasında 

desteklerini hep yanımda hissettiğim eşime ve aileme teşekkür eder, çalışmamın 

ilgililere faydalı olmasını temenni ederim. 
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GİRİŞ 
 

En yalın deyişle yargısal denetimin yapılamadığı işlemler yargı yolu kapalı 

işlemlerdir. Bu işlemlerin yargısal denetiminin yasaklanması gücünü bazen 

Anayasadan, bazen kanunlardan bazen de düzenleyici işlem olan yönetmeliklerden 

almıştır. 

 Bir ülkede yargı yolu kapalı işlemlerin olması; o ülkede, idarenin yapmış 

olduğu işlem ve eylemlerin yargıdan uzak ve denetiminin yapılmasının istenmediği 

sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Fakat, hukuk devleti ilkesi gelişmiş olan 

toplumlarda, idareler her konuda şeffaftırlar ve yapmış oldukları işlem ve eylemlere 

karşı da yargı önünde hesabını vermekten kaçınmamaktadırlar.  

 İdare hukukunda, toplumların yıllar boyunca geçirdiği süreç sonucunda 

vardığı en ileri, çağdaş düzey ve devlet sistemi çoğulcu demokratik hukuk 

devletidir.1 Her toplum bu seviyeye ulaşmak için gayret göstermektedir. Ülkemizde 

de bu vesileyle hükümet Avrupa Birliği’ne (AB) uyum çalışmaları ile bu sürece katkı 

sağlamaktadır. Bu sürece bakıldığında hukuk devleti ilkesi yolundaki en önemli 

unsur ve aşamanın, sistemin özü olan devletin koyduğu kurallarla bağlılığı ve bunun 

sağlanması olduğu görülmektedir.2  

 Tez çalışmasının konusunu, “yargı denetimi dışında bırakılan işlemler ile bu 

işlemlerin hukuk devleti ilkesi yönünden incelenmesi” yani idare tarafından yapılan 

eylem ve işlemlerin yargı önüne getirilmemesi ve bu durumun hukuk devleti 

bakımından değerlendirilmesi oluşturmaktadır.  

Çalışmamızın birinci bölümünde hukuk devletinin tanımı yapılarak, hukuk 

devleti ilkesinin hem dünyada hem de ülkemizdeki tarihsel gelişimi ile hukuk 
                                                            
1 İl Han Özay, Günışığında Yönetim, İstanbul, Alfa Yayınları, 2002, s.9 
2 A.Şeref Gözübüyük, Yönetsel Yargı, 9. bs, Ankara, Turhan Kitapevi, 1996, s.1 
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devletinin ilkeleri anlatılmış ve AYM’nin hukuk devleti ilkesini yorumlayışı ve yıllar 

içerisindeki bu konuya bakış açısı ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

İkinci bölümde, yargı yolu kapalı olan işlemlerin neler olduğu, bu işlemlerin 

normal işlemlerden ayrılabilir yanları ortaya konularak yargı kararları ile hangi 

işlemlerin yargı denetimine kapalı olduğu belirtilmiştir. Yargı yolu kapalı işlemleri 

tesis eden kurul ve kurumların kısmen yapılarına girilerek bu kurum ve kurulların ne 

tür kararlar aldıkları, almış oldukları kararların idari işlem boyutunda bir idari işlem 

olup olmadığı, bu işlemlerden hangilerinin kişilerin menfaatini etkilediği ayrıca 

belirtilmiştir. Bazı işlemlerin tanımı yapılarak doktrinde tartışmalı konular yargı 

kararları eşliğinde açıklanmaya çalışılmıştır. Örneğin, Cumhurbaşkanı’nın tek başına 

yapmış olduğu işlemler aleyhine dava açılamayacağı öngörülmüşken, hangi 

işlemlerin Cumhurbaşkanı tarafından tek başına yapıldığı yazılı olarak ortaya 

konulmamıştır. Bu durum yargı kararları ile ortaya konularak Cumhurbaşkanı’nın 

hangi işlemleri tek başına yaptığı  bu açıdan açıklanmaya çalışılmıştır. 

Tezimizde, ayrıca 12.9.2010 tarihli referandum sonucunda 23.9.2010 

tarihinde yürürlüğe giren 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı 

Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’la beraber bir kısım yargı 

denetimi dışında bırakılan işlemlerin yargı denetimine açılması sürecine yer verildiği 

gibi, 5982 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdikten sonraki süreç de açıklanmaya 

çalışılmıştır. 

Son bölümde ise, yargı yolu kapalı işlemlerin hukuk devleti ilkesi yönünden 

değerlendirmesi yapılmış ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin (İHAM) bu 

konuya bakış açısı ortaya konulmuştur. Bu bölümde çeşitli eleştiriler de yapılarak 

yargı kararları ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM)  kararları eleştirilmiştir. 

1982 Anayasası’nın md. 125’de, idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı 

yargı yolunun açık olduğu belirtilmiş ve 2. md.’de ise, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir 

hukuk devleti olduğu vurgulanmıştır. Diğer taraftan, aynı Anayasa’nın md. 125 ve 



3 

 

159’da bazı işlemlere karşı yargı yolu kapatılmış, bir kısım işlemlerinde, 

Anayasa’nın md. 129’da olduğu gibi, kanunlarla yargı yolu kapatılabileceği 

öngörülmüştür. 

Hukuk devletinde tüm kanunların Anayasa’ya uygun olması gerekmektedir. 

Aksi durumda AYM’nin iptal yaptırımı ile karşı karşıya kalacaktır. AYM’nin 

yerleşik içtihatlarına göre; bir işlemin yargı denetimine kapalı olması, Anayasa’da 

yerini bulan hukuk devletine dolayısıyla Anayasa’ya aykırıdır. Bundan dolayı 

Anayasa’da yargı yolu kapalı işlemler açıkça belirtilmemişse o kanun veya 

düzenleyici işlem iptal yaptırımı ile karşılaşır. 

Yargı yolu kapalı işlemlerden bir kısmı mevcudiyetini korumaya devam 

ettirmekteyken bazıları ise yargı denetimine açılmıştır. Bunlardan, olağanüstü hal 

uygulamasından kaynaklı bazı işlemler, AYM’nin iptal kararı ile, uyarma ve kınama 

cezaları, YAŞ’ın terfii işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma hariç her 

türlü ilişik kesme kararları ve HSYK’nın meslekten çıkarma cezasına ilişkin 

kararları,  5982 sayılı Kanun’la yapılan Anayasa değişikliği ile yargı yolu açılmıştır.  

Bu değerlendirmeler ışığında, bugün itibariyle, Cumhurbaşkanı’nın tek başına 

yaptığı işlemler, HSYK’nın meslekten çıkarma cezası dışındaki kararları, YAŞ’ın 

terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma hariç her türlü ilişik kesme 

kararları dışındaki kararları, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu’nun, sıkıyönetim 

komutanlarına tanıdığı yetkilerin kullanılmasından kaynaklı uygulamalar, yargı yolu 

kapalı uygulamalar arasında sayılabilir. Yargı yolu kapalı işlemlerin, AYM kararları 

ve Anayasa değişiklikleri yolu ile daraltılması ve bunun hukuk devleti ilkesi 

yönünden nasıl bir ilerleme sağladığı çalışmamızda ayrıca vurgulanmıştır.  

Diğer taraftan, her ne sebeple olursa olsun, bir takım idari işlemlerin yargı 

denetimi dışında bırakılması sadece ülkemize has bir hukuki düzenleme değildir. 

Dünyada gelişmiş kabul edilen diğer ülkelerde de böyle düzenlemeler mevcuttur. AB 
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ve Avrupa Konseyi (AK) ülkelerinde, sorumsuz bir devlet başkanının varlığının 

kabulü ile onun yapmış olduğu bazı işlem ve eylemlerin yargı yolu kapalı olması 

devlet başkanına tanınmış bir ayrıcalıktır. Ancak, günümüzde devlet başkanının bu 

nitelikteki işlemlerinin niteliği ve niceliği daraltılarak, hukuk devleti ilkesinin 

zedelenmesinin önüne geçilmeye çalışıldığı gözlemlenmektedir.3 

Bu çalışmada, yargı denetimi dışında bırakılan işlemlerin hukuk devleti ilkesi 

yönünden incelemesi yapılırken çeşitli yargı kararlarına atıf yapılarak, doktrinle 

yargı içtihatları bir arada değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

Tez çalışması yukarıda aktarılan sınırlar içerisinde değerlendirilerek bir 

sonuca bağlanmış ve çeşitli öneriler getirilmiştir.    

     

      

 

 

 

 

 

 

                                                            
3 Jale Kalay, AİHM Kararları Işığı Altında Etkili ve Etkin Bir İdari Yargı Denetimi, Yüksek 

Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara, 2007, s.3, http://tez2.yok.gov.tr/ (10.5.2011) 
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                    BİRİNCİ BÖLÜM  

                                I. HUKUK DEVLETİ 
 

A. Genel Olarak 
 

Toplumsal örgütlenmenin yüzyıllar boyu mülk devleti ve polis devleti gibi 

çeşitli aşamalardan geçtikten sonra ulaştığı çağdaş, en ileri düzey ve düzen, kuşkusuz 

çoğulcu ve demokratik hukuk devletidir.4 Hukuk devleti ilkesi aniden çıkmış bir ilke 

olmayıp tarih boyu gelişerek günümüze gelmiş bir ilkedir. Hukuk devleti kavramı, 

ilk kez 1860’lı yıllarda Bahr ve Gneist adında iki hukukçu tarafından kullanılmıştır.5 

Hukuk devletinin en belirleyici özelliklerinden birisi kendi koyduğu hukuk 

kurallarına uyması ve yapmış olduğu fiil ve eylemlerinin yargısal denetimine tabi 

tutulmasıdır. Zira hukuk devletinde, devlet yalnız hukuk kurallarını koyan bir varlık 

değil, koyduğu hukuk kurallarına uyan, onlarla kendini bağlı sayan bir organdır.6 

Kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin hukuken tanınması ve korunma altına 

alınması hukuk devletinin en olmazsa olmaz ilkelerindendir. Temel hak ve 

hürriyetler, anayasa ile güvence altına alındıkları takdirde hukuken tanınmış olmakta, 

aynı zamanda fiilen kullanılabilmek ve gerçekleştirilebilmek için kanuni 

düzenlemelere ihtiyaç duymaktadırlar.7 

Hukuk devleti, sadece kanunlara uygun hareket eden devlet değil, aynı 

zamanda hukuk devleti ilkesine uygun bir biçimde ortaya koyduğu hukuk kurallarına 

uyan devlettir. Devlet faaliyetlerinin hukuk kurallarına bağlı olup, devlet iktidarını 

sınırlandıran ve bireyi koruyan devlet, hukuk devleti ilkesine uygun hareket eden 

devlettir. İnsan hak ve hürriyetlerinin egemen gücün müdahalesine karşı korunarak, 
                                                            
4 İl Han Özay, a.g.e., s.9. 
5 İbrahim Kaboğlu, "Türkiye'de Hukuk Devletinin Gelişimi", Hukuk Devleti, Hazırlayan: Hayrettin 
Ökçesiz, 1998, Afa Yayınları, İstanbul, s. 89. 
6 A.Şeref Gözübüyük, a.g.e.,  
7 Yavuz Atar, “Türkiye'nin Hukuk Devleti Sorunu: Hukukun Evrensel Üstünlüğüne Karşı Devletin 

Anayasal Üstünlüğü”, Liberal Düşünce Dergisi, S.24, 2001, s. 169. 
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hukuk egemenliğinin sağlanması temel ideal olup, bu ideale ulaşma fikri, bizi “hukuk 

devletine” götürecektir.8 

Sadece demokrasi ilkelerinin mutlak uygulaması yönünden bakıldığında bu 

sonuca varılabilir. Ancak, demokrasi ile hukuk devleti özdeş değildir. Gelişmiş 

toplumlarda, demokrasi hukuk devleti amacına ulaşma araçlarından biridir. Halkın 

yönetim biçimi olan demokrasilerin tek başına bireylere güven veren adaletli bir 

devlet düzeni kuramaması hukuk devletiyle sınırlamanın doğmasına yol açmıştır. 

Siyasal Tarih, demokratik yöntemlerle iktidara gelen totaliter rejimlerin, birey hakları 

ve demokrasiyi ortadan kaldırmalarının örnekleriyle doludur. Dengeli ve ölçülü bir 

yönetim düzeni için, hukuk devleti anlayışı ile demokratik rejimi beraberce 

uygulamak gerekmektedir.9    

 Hukuk devleti ilkesi, birey özgürlüğüne dayanır ve amacı; bireyi, keyfi devlet 

iktidarı karşısında korumaktır.10 Dolayısıyla bireye, Anayasaca güvence altına 

alınmış haklar vererek, onu yönetenler karşısında korur. 1982 Anayasası md. 125, 

yirmi dokuz yılını doldurmuş ve o zamandır uygulana gelmiş, anlamı kapsamı 

Danıştay tarafından belirlenmiş olan “yargı denetimi, hukuka uygunluk denetimi ile 

sınırlıdır” ve hukuk devleti de bunu gerektirir.11  

Hukuk devleti (rule of law) veya hukuka bağlı yönetim (government under 

law), kısaca, hukuka dayanarak ve hukuk sayesinde var olan devlet demektir. Bu 

ilke, devletin hukuk çerçevesine alınmasını, hukuka bağlanmasını ve yönetimde 

keyfiliğin yerine kuralların egemen olmasını gerektirir.12 Bu sistemde, devlet, 

kendini sınırlayan bir güç değil, esasen sınırlı doğmuş bir varlıktır. Daha doğrusu 

                                                            
8 Pertev Bilgen, 1961 Anayasasına  Göre Sıkıyönetim, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Yayınları, 1976, s.4 
9 Orhun Yet, “Erkler Ayrımı Türkiye Uygulaması ve Yargının Konumu”, Danıştay 140. Yıl 
Sempozyumu, Danıştay Yayınları, 12 Mayıs 2008, s.19-20 
10 Mustafa Erdoğan, Anayasal Demokrasi, Ankara, Siyasal Kitabevi, 1999, s.13 

11 Sait Güran, “İdari Yargı Denetiminin Kapsamı ve Sınırları” Danıştay 140. Yıl Sempozyumu, 
Danıştay Yayınları, 12 Mayıs 2008, s.59 
12 Mustafa Erdoğan, a.g.e., 2003, s.13 
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hukuk devletinde, devlet, kendisi bu sınırlılığı taahhüt etmiştir.13 Hukuk devletini, 

“Yönetilenlere hukuksal güvenceler sağlayan, yönetilenlerin temel hak ve 

özgürlüklerini güvence altına alan devlet” şeklinde tanımlayan Günday, bireylerin 

temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınmasına vurgu yapmıştır.14 Özden ise,  

hukukun ölçü alındığı, hukuka saygı duyulduğu, güvence bilindiği, hukuku bütün 

faaliyetlerine egemen kılan ve üstün tutan, hukuku yaşatan ve hukukla yaşayan, 

herkesin davranışlarının sonuçlarını önceden bildiği, eşitliğin ve adaletin her alana 

yansıdığı ve yaşandığı bir devlet olarak tanımlayarak ifade etmiştir.15 Hukuk 

devleti, yönetimin tüm faaliyetlerinde hukuku temel olarak kabul etmesini zorunlu 

hale getirmiştir.16 

AYM’nin bir kararında belirtildiği gibi,17  
 

... Hukuk devleti, insan haklarına saygı gösteren ve bu hakları koruyucu adil 

bir hukuk düzeni kuran ve bunu devam ettirmeye kendini zorunlu sayan ve bütün 

faaliyetlerinde hukuka ve Anayasaya uyan bir Devlet olmak gerekir.18  

 

AYM'nin başka bir kararında ise;19  
Hukuk devleti, hukuku tüm Devlet organlarına egemen kılan, Anayasa ve 

hukukun üstün kuralları ile kendisini bağlı sayıp, yargı denetimine açık olan, yasaların 

üstünde, yasa koyucununda bozamayacağı temel hukuk ilkeleri ve Anayasa bulunduğu 

bilincinden uzaklaştığında geçersiz kalacağını bilen devlettir.  

                                                            
13 Sami Selçuk, Zorba Devletten Hukukun Üstünlüğüne, Ankara,  Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 
1999, s.320 
14 Metin Günday, “Hukuk Devleti ve Yargı” “Demokratik Standartların Yükseltilmesi Paketi” 
Tartışma Toplantıları Dizisi-4, İstanbul, TÜSİAD Yayınları, 1997, s. 23. 
15 Yekta Güngör Özden,  Hukukun Üstünlüğüne Saygı, 2. bs, Ankara, Bilgi Yayınevi, s.112 
16Attila Özer, Anayasa Hukuku, Ankara, Turhan Kitabevi, 2003, s.95. 
17 A.Şeref Gözübüyük, Turgut Tan, İdare Hukuku Genel Esaslar, 7.bs, Ankara, Turhan 
Kitabevi, 2010, C.1, s.39 
18 AYMK, 11.10.1963, E.1963/124, K.1963/243, 
http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id=70&content= 
(8.6.2011) 
19 AYMK, 27.03.1986, E.1985/31, K.1986/11, 
http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id=735&content= 
(8.6.2011) 
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Hukuk devleti, tüm kurumların ve vatandaşların hukuku her şeyin üstünde 

tutmaları ve hukuku oluşturan kurallara içtenlikle uymaları ile vücut bulur. Bu, aynı 

zamanda toplumsal barışın egemen olmasını sağlamanın yoludur. 

En yalın deyimiyle, idarenin her türlü işlem ve eylemlerinin yargısal 

denetiminin sağlandığı, işlem ve eylemlerinin yargı denetimi dışında bırakılmadığı 

devlet; hukuk devleti ilkesine bağlı devlettir. Yargı denetimi dışında bırakılmış iş ve 

eylemler ne kadar fazla ise, hukuk devleti ilkesinden o kadar sapılmış demektir.  

Hukuk devleti, kısaca, inşa edilmiş hukuk kurallarına uygun hareket eden, 

keyfilik yapmayan hukuka bağlı iktidarlarca idare olunan, vatandaşlarına hukukî 

güvence sağlayan, insan haklarına saygılı devlet demektir.20 

Hukuk devleti ilkesini daha iyi anlayabilmek ve ortaya koymak için hukuk 

devleti ilkesinin tarih içerisinde nasıl ortaya çıktığını ve hukuk devletinin ilkelerini 

anlamamız gerekecektir.  

 

B. Hukuk Devletinin Tarihsel Gelişimi   

1. Mülk Devleti Anlayışı 
 

Hukuk devletinin gelişim sürecinde ilk olarak mülk devleti anlayışı ortaya 

çıkmış, polis devleti anlayışından öncede Kara Avrupası’nda mülk devleti anlayışı 

vardı.21 Bu anlayışın temelinde orta çağda görülen derebeylik sistemi vardır. Bu 

dönemde kamu gücü mülkiyete dayalı haklardan sayılmaktaydı.22 Devletin başı 

olarak hükümdar, ülkenin ve bu ülkede yaşayan kişilerin sahibi bulunurdu.23 Bu 

                                                            
20 Sulhi Dönmezer, “İnsan Haklarının Tarihsel Gelişimi, Dünyadaki ve Türkiye’deki Durumu”, İnsan 
Hakları ve Yargı, Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığınca 14–15 Mayıs 1998 
Tarihlerinde Antalya’da Düzenlenen Seminerde Sunulan Bildiriler, Ankara, 1998, s.27 
21 Fazıl Hüsnü Erdem, “Hukuk Devleti ve 1982 Anayasası,” Liberal Düşünce Dergisi, Ankara, S. 16, 
C. 4, s. 33. 
22 A.Şeref Gözübüyük, Turgut Tan, a.g.e., s. 37. 
23 İsmet Giritli, Pertev Bilgen, Tayfun Akgüner,  İdare Hukuku, İstanbul, 2.bs, Der Yayınları, 2006 
s.46 
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durum devletin yapmış olduğu işlem ve eylemlerin ortaya çıkması için kullanılan 

gücün mülkiyete dayandığını göstermektedir. 

Hükümdarlar, yetkilerini derebeylere vermiş, derebeyler de ailelerinden 

kalmış toprakların sahibi olduğu gibi bu topraklarda yaşayan insanların da sahibi 

olduğunu düşünerek hareket etmişlerdir.  

Hükümdarların sahip olduğu mutlak güç derebeyler arasında bölünmüş, 

ancak onların üzerinde mutlak gücü yine kendilerinde toplamışlardı. Toprakların 

sahibi olan hükümdar ve derebeyleri, kamu gücünü elinde bulundurarak sınırsız hak 

ve yetkileri de bu bağlamda kullanmaktaydılar ve bu hakları sözleşme ile 

devredebilmekteydiler. Diğer yandan, idari faaliyetler ise hükümdar, derebeyleri, 

kilise ve özerk kentler arasında bölünmüş ve böylece hükümdarın hak ve yetkileri 

derebeyleri, kilise ve ayrıcalıklı kentlerin hak ve yetkileri ile sınırlanmıştı.24 

Dolayısıyla kamu gücü, en büyük derebeyi olan Kral, derebeyleri, kilise ve 

ayrıcalıklı kentler arasında bölünmüştü. 

Bu dönemde yönetilenler, üzerinde yaşadıkları topraklara bağlı olarak 

devletin, daha doğrusu egemen olanların mülkü sayılıyor ve üzerinde yaşadığı 

toprağa bağlı olarak, toprağın bir parçası gibi alınıp satılıyor, miras yoluyla 

devrediliyor25 ve bu şekilde kamu gücü alanında görülen parçalanma, yargı alanında 

da görülüyordu. Hükümdarın, derebeylerinin ve ayrıcalıklı sınıfların ayrı yargı 

yetkileri ve mahkemeleri vardı. Kamu gücü mülkiyete dayandığı için de bu dönemde, 

özel hukuk-kamu hukuku ayrımı yapılmadığı gibi, ayrı bir idare hukukunun 

varlığından da söz edilemezdi.26 Zamanla merkezi otoritenin güçlenmesi sonucu 

derebeyler güçlerini yitirmeye başlamış ve merkezi otoritenin mutlak egemenliğine 

dayalı polis devleti anlayışı ortaya çıkmıştır.27 

 

                                                            
24 A. Şeref Gözübüyük, Turgut Tan, a.g.e., s.37 
25 İl Han Özay, Devlet İdari Rejim ve Yargısal Korunma, İstanbul, 1986, s. 8 
26 İsmet Giritli, Pertev Bilgen, Tayfun Akgüner, a.g.e., s.46 
27 A.Şeref Gözübüyük, Turgut Tan, a.g.e., s. 37. 
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2. Polis Devleti Anlayışı 
 

 Polis devleti, 17. ve 18. yüzyıllarda Kara Avrupası ülkelerindeki rejimleri 

açıklamak için kullanılmış ve ilk kez Almanya’da ortaya atılmış bir kavram olmakla 

beraber, toplumun refahı ve huzuru için her çeşit tedbiri alabilen, bu amaçla kişilerin 

hak ve özgürlüklerine müdahale edebilen, onlara külfetler yükleyebilen ancak, tüm 

bunları yaparken yönetimi hukukla bağlı olmayan bir devleti ifade etmektedir.28 Polis 

devletinde hükümdarlar, toplumun huzuru için her türlü tedbiri almak ve 

vatandaşların işlerine karışma hakkını kendilerinde buluyorlardı. Polis devletinde, 

devletin hukukla bağlı olmaması nedeniyle, devletin eylem ve işlemlerinin yargı 

tarafından denetlenmesi de söz konusu değildi.29Buradaki “polis” sözü “zabıta” 

anlamına değil, eski Yunan’daki karşılığına yakın olarak, devlet düzeni ve bu düzen 

içindeki kamu gücü anlamına gelmekteydi.30 

 Sınırsız gücü elinde bulunduran idare, yaptığı iş ve eylemleri de yargı 

denetimine açmayarak takdir yetkisini kendisinde barındırıyordu. Hükümdar, devlet 

adına iş ve eylemde bulunuyor, kendisini sadece tanrıya ve vicdanına karşı sorumlu 

sayıyordu. Hükümdarın vermiş olduğu emir kendisini bağlamadığından verdiği 

emirden her zaman vazgeçebiliyor ve emri geri alabiliyordu. Verdiği emirler 

içerisinde aynı emri halkın içerisinde bir kısmına uygularken bir kısmını da bu 

emirden istisna tutabilmekteydi. Tek taraflı bağlayıcılığın olduğu bu sistemde idare, 

kural tanımaz, keyfi ve başına buyruktu.31 

 Polis devletinde yönetim birtakım kurallar koysa da bu kurallara kendisi bağlı 

olmadığı, bunlara aykırı davranabildiği ve bu kurallarla bağlı olma yolunda bir 

yargısal denetim bulunmadığı için bu kurallar hukuk kuralı değil kayıtsız şartsız 

                                                            
28 Metin Günday, İdare Hukuku, 9.bs, Ankara, İmaj Yayıncılık, 2003, s.36 
29 Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2010, s.82; 
Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2009, s.120-121  
30 Mümtaz Soysal, 100 Soruda Anayasanın Anlamı, İstanbul, Gerçek Yayınevi, 1969, s. 243. 
31 İsmet Giritli, Pertev Bilgen, Tayfun Akgüner, a.g.e., s. 39. 
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uyulacak bir buyruktur.32Yasama, yürütme ve hatta yargının gücünün tek elde 

toplandığı bu devlete karşı kanlı mücadeleler verilmiştir.33 

 Zamanla, Almanya’da 18. yüzyılda, ilk kez idarenin yapmış olduğu iş ve 

eylemlerden dolayı zarar görenlerin zararlarını karşılayan bir sistem geliştirilmiş ve 

bu sistem “hazine teorisi” olarak adlandırılmıştır. Bu teoride hükümdarın ve prensin 

şahsi malları ve gelirleri dışında bir devlet hazinesinin varlığı birbirinden ayrılmış ve 

mal varlığı hazinesi özel hukuka tabi bir tüzel kişilik sayılarak mahkemeye başvuru 

hakkı kabul edilmiştir. Yani hükümdar her türlü iş ve eylem yapmakta serbest ve 

sınırsız yetkiye sahip ama yapmış olduğu bu iş ve eylemlerden dolayı kişilere verdiği 

zararları da hazineden karşılamakla mükellef oluyordu. Bu durum hukuk devleti 

ilkesine giden yolda çok önemli adım olmuş ve hukuk devleti ilkelerinin içerisinde 

kendisine yer bulabilmiştir.  

 Polis devletinde, idarenin eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu kapalı iken 

önce Almanya’da haksız mali işlemler için hazineye karşı dava açma yolu getirilmiş 

ardından ondokuzuncu yüzyıl başlarından itibaren de idarenin tüm haksız eylem ve 

işlemlerine karşı dava açılmaya başlanmış34 ve ondokuzuncu yüzyılda erkler ayrılığı 

teorisinin ve tabii hukuk okulunun ortaya çıkışı da bu yeni durumu 

kolaylaştırmıştır.35 

  Onsekizinci Yüzyıl’ da Fransız İhtilalini izleyen yıllarda Avrupa’da mutlak 

hükümdarlıkların yıkılmasına bağlı olarak “polis devleti” anlayışı zayıflamış ve 

verilen büyük mücadeleler sonunda yerini belli aşamalarda hukuk devletine 

bırakmıştır.36 

  

                                                            
32 Sıddık Sami Onar, İdare Hukukunun Umumi Esasları, İstanbul, Hak Kitapevi, C.1, 1966,  s.107 
33 Halit Çelenk, Hukuksuz Demokrasi, İstanbul, Çağdaş Yayınları, 1990, s. 28. 
34 Şükrü Karatepe,  İdare Hukuku, İzmir, Akademi Kitabevi, 1988, s. 23,  
35 İsmet Giritli, Pertev Bilgen, Tayfun Akgüner, a.g.e,. s. 27 
36 Erol Alpar, “Hukuk Devleti”, Türk İdare Dergisi, Ankara, 1993, S.400, s. 127 
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C. Hukuk Devleti İlkesinin Ülkemizdeki Gelişimi 

1. Cumhuriyet Öncesi Dönem  
 

Cumhuriyet öncesi dönemde Osmanlı Devleti, çeşitli gelişmelerle 

Cumhuriyetin ilanına imkan sağlamıştır. Dolayısıyla hukuk devleti ilkesinin 

gelişiminde katkısı olmuştur. Bunlardan ilki ayanlarla Padişah arasında 1808 

tarihinde imzalanan ve padişahın yetkilerini sınırlandıran ve ayanlara büyük yetkiler 

sağlayan ayrıca bir belge niteliği taşıyan “Sened-i İttifak”'tır.37 Sened-i İttifak, 

merkezi otoritenin ayanlar eliyle sınırlandırılması nedeniyle hukuk devleti yolunda 

bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Maddi yaptırıma dayanmayan, dinsel ve 

sübjektif yaptırımlar içeren bir belge iken daha sonra Padişah II. Mahmut tarafından 

hükümleri tanınmamıştır.38 

 İkincisi, 3 Kasım 1839 tarihinde ilan edilen Tanzimat Fermanı ile başlayan ve 

1876’da Kanun-i Esasi’nin yürürlüğe konmasına kadar süren “Tanzimat Dönemi”dir. 

Bu dönemde “Tanzimat Fermanı”, “Islahat Fermanı” ve “Adalet Fermanı” olmak 

üzere üç ferman ilan edilmiştir. 

Bu dönemin en önemli özelliklerinden birisi, bu fermanlarla beraber, 

Padişahın kendisini, bireylere verdiği haklara karşı sorumlu hissetme ve kendisini 

hukuka bağlama konusunda ilk adımları atmış olmasıdır. 3.11.1839 tarihinde ilan 

edilen Tanzimat Fermanı ile kişilere, can, mal, ırz ve namus güvenliği getiriliyor, 

vergi ve askerlik konularında eşitliğe uyulacağına söz veriliyor, suçların takibinde 

ayrıcalık olmayacağı vurgulanıp, memur hukukunun yeniden düzenlenmesi 

öngörülüyordu. Tüm bu gelişmelerle birlikte, padişahın bazı yetkileri az da olsa 

sınırlanmasına karşın bu kurallara uymaması durumunda ne olacağı yazılı olarak 

ifade edilmemiştir. 

                                                            
37 A.Şeref Gözübüyük, Turgut Tan, a.g.e., s.45 
38 Ergun Özbudun, Türk Anayasa  Hukuku, Ankara, Yetkin Yayınları,1995, s. 3. 
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Padişah bu ferman ile yetkilerini tek yanlı olarak kısıtlamış hukuk kurallarına 

uygun hareket edeceğine söz vermiş, içe ve dışa karşı kendisini bağlamıştır. Ancak, 

yapılmadığı durumda, ne tür bir yaptırımla karşı karşıya olacağı yazılmamıştır.  

Fermandaki haklar padişah tarafından bir lütuf olarak veriliyor ve güvence olarak da 

padişahın kendi vicdanına bırakılıyordu. Tanzimat Fermanı kendi kendini sınırlama 

(auto-limitation) niteliğinde bir belgedir. Padişahın tek taraflı iradesiyle ortaya 

çıkmıştır.39 Bütün bunlara rağmen Tanzimat Fermanı’nın getirdiği kavram ve 

kurumlarla, anlayışlarda yaptığı değişikliklerle, modern devlet ve kurumların 

temellerini atarak hukuk devletine giden dönemin yolunu açmıştır.40 

18.2.1856 tarihinde ilan edilen Islahat Fermanı ise esas itibariyle Osmanlı 

Devleti’nin gayri müslim tebasına, yönetim ve eğitim hakları tanımak ve eşitlik 

ilkesini sağlamak amacını taşımaktadır. Bu dönemde “Şer’iye Mahkemeleri”nin 

yanında “Nizamiye Mahkemeleri” ve Şur’ayı Devlet (Danıştay) kurulmuş, 

Danıştay’a “yönetsel yargı” yetkisi tanınmıştır. Böylece yönetimin yargı yoluyla 

denetimi konusunda ilk adım atılmıştır.41  

Islahat Fermanı, Padişah’ın iradesiyle ortaya çıkmış olup getirdiği yenilikler 

açısından güvencesiz ve yaptırımsızdır. Bu dönem, keyfilik olgusuna karşı, yasaya 

bağlılık ve hukuk devleti anlayışını ortaya koymuş; güvensizlik yerine hukuki güven 

ortamını, insan hakları ve bunun siyasal iktidarı sınırlamasını beraberinde getirerek, 

laikliğe yönelme, meclis ve benzeri kurumların belirlenmesi yolunda olumlu adımlar 

olarak değerlendirilmiştir. 

11.12.1876 tarihinde ülke içindeki huzursuzlukları ve yabancı devletlerin 

müdahale ihtimallerini de önlemek amacıyla, mahkemelerin bağımsızlığına ve hakim 

teminatına yer veren “Adalet Fermanı” ilan edilmiştir. Adalet Fermanı’nın hemen 

arkasından, Kanun-i Esasi’nin ilan edilmiş olması, mahkemelerin bağımsızlığı ve 

hakim teminatına ilişkin kuralların burada da yer alması, Adalet Fermanı’nın 
                                                            
39 İsmet Giritli, Pertev Bilgen, Tayfun Akgüner, a.g.e., s. 55. 
40 İbrahim Ö. Kaboğlu,"Türkiye'de Hukuk Devletinin Gelişimi", Hukuk Devleti, Hazırlayan: 
Hayrettin Ökçesiz, İstanbul, Afa Yayınları, 1998 s. 101 
41 A.Şeref Gözübüyük, Turgut Tan, a.g.e., s. 47. 
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önemini yitirmesine neden olmuş ve uygulamaya konulamamıştır. Tanzimat 

döneminde ilan edilen fermanlarda belirlenen ilkeler ve verilen haklar, hukuk devleti 

açısından dönemine göre önemli gelişmeler olmakla birlikte, bu haklar, halkın 

tabandan gelen baskı ve istekleriyle elde edilmemiş olup, padişahların kendi 

iradeleriyle verilmiştir.42 Dolayısıyla hukuki yaptırımlardan yoksundurlar. Ferman 

hükümlerine uyup uymamak padişahların takdirine bağlıdır.43 Diğer taraftan, padişah 

dış tesir altında olmadan bu hakları verdiğine göre onlara uyup uymamasıda kendi 

takdirindedir.  

Üçüncüsü ise, Kanun-i Esasi’dir. Kanuni Esasi, Osmanlı Devleti’nin ilk yazılı 

Anayasası’dır. Bu Anayasa ile Devletin monarşik ve teokratik yapısı mevcudiyetini 

korumakla birlikte, yürütme yetkisinin Padişah’a; yasama yetkisinin, Meclisi 

Umumi’ye ait olacağı düzenlenmiştir. Heyet-i Ayan ve Heyet-i Mebusan olmak 

üzere iki meclisten oluşan bir parlamento öngörülmüştür. Ancak, yürütme faaliyeti 

ile kamu güç ve yetkileri hükümdarda toplandığından ve daha da önemlisi yasama 

faaliyeti hükümdara tabi kılınmış olduğundan, böyle bir sistem içerisinde hukuk 

devletinin olmazsa olmazlarından olan erkler ayrılığından söz etmek mümkün 

değildir.44  

Ülkemizde, Cumhuriyet öncesi dönemde hukuk devleti ile ilgili gelişmelerin 

dördüncüsü ve sonuncusu İkinci Meşrutiyettir. Bu dönemde, Kanun-u Esasi’de, bir 

takım değişiklikler yapılmıştır. Osmanlı reform hareketlerine ilk kez halk katılmış ve 

ilk defa aşağıdan yukarıya doğru bir hareket oluşmuştur.45 Birinci Meşrutiyetin 

padişahın meclisi tatil etmesi ile beraber son bulması üzerine ilan edilen ikinci 

meşrutiyetle beraber, yasama ve yürütme organları arasında bir denge kurulmuş ve 

parlamenter rejime daha fazla yaklaşılmıştır. Padişahın yetkileri daraltılmış ve 

meclisin yetkileri arttırılmıştır. Kanun teklif edebilmek için padişahtan izin alma 

                                                            
42 A.Şeref Gözübüyük, Turgut Tan, a.g.e., s. 46.  
43 Ergun Özbudun, a.g.e., s. 4. 
44 İbrahim Ö. Kaboğlu, a.g.m., s. 101 
45 Münci Kapani, Kamu Hürriyetleri, Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1972, 
s. 94. 
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zorunluluğu kaldırılarak, meclislerce kabul edilen bir yasanın padişah tarafından ya 

iki ay içinde onaylanması ya da bir kere daha görüşülebilmesi için meclise geri 

gönderilmesi hükmü getirilmiştir.46 Padişahın, meclisi fesih yetkisi meclisin onayına 

tabi kılınmış ve padişahın meclisi kapatarak milli egemenliğe vuracağı darbe ortadan 

kaldırılmıştır. Ayrıca hak ve özgürlükler adına birçok yenilik getirilerek hukuk 

devleti ilkesine hizmet edecek adımlar atılmıştır. 

 

2. Cumhuriyet Sonrası Dönem 

a. 1924 Anayasası Dönemi 
 

Cumhuriyet döneminin ilk Anayasa’sı olan 20.7.1924 tarihli Teşkilat-ı 

Esasiye Kanunu’nda hukuk devleti ilkesi yer almamıştır. 1924 Anayasası’nda 

‘egemenlik kayıtsız şartsız Milletindir. (md.3)’ ‘Türk milletini ancak Türkiye Büyük 

Millet Meclisi temsil eder ve Millet adına egemenlik hakkını yalnız o kullanır. 

(md.4)’ ‘Yasama yetkisi ve yürütme erki Büyük Millet Meclisinde belirir ve onda 

toplanır’ (md.5)’ ‘Meclis, yürütme yetkisini kendi seçtiği Cumhurbaşkanı ve onun 

tayin edeceği Bakanlar Kurulu eliyle kullanır. Meclis, Hükûmeti her vakit 

denetleyebilir ve düşürebilir.’ (md.7)’ ‘Yargı hakkı, millet adına usul ve kanuna göre 

bağımsız mahkemeler tarafından kullanılır.’(md.8) hükümleri yer almıştır.  

Cumhuriyet döneminin ilk anayasası olan 1924 Anayasası’nda, yürütme gücü 

ile sınırlı yasama yetkisinin, milletin tek ve gerçek temsilcisi olarak egemenlik 

hakkının millet adına kullanan TBMM’de ortaya çıktığını ve toplandığı, 

düzenlenmek suretiyle yasama organının diğer erklere üstünlüğü vurgulanmıştır. 

Ancak bu gücü kendi seçtiği Cumhurbaşkanı ve onun tayin edeceği Bakanlar Kurulu 

(BK) eliyle yapabileceğini düzenlemek suretiyle meclisin bu yetkiyi yürütme 

organından alarak kendisinin üstlenmesine olanak tanınmamıştır. TBMM hükümeti 

                                                            
46 Ergun Özbudun, a.g.e., s. 5. 
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her zaman denetleyip düşürme yetkisine sahip olduğu halde yürütme organı meclisi 

feshetme yetkisine sahip bulunmamaktadır. Yürütme organlarının yasama görevini 

etkileme olanakları, Cumhurbaşkanı gerektiğinde meclise başkanlık etmesi 

kanunları, 10 gün içinde yeniden görüşülmek üzere meclise iade etmesiyle sınırlı 

kalmaktadır.47   

Diğer taraftan, rejimin değiştirilerek laiklik ilkesinin getirilmesi ve kanunların 

Anayasa’ya uygun olacağının belirtilmesi hukuk devleti ilkesinin gelişimine çok 

büyük katkı sağlamıştır. Ancak kanunların Anayasaya uygunluğunu denetleyecek bir 

organın kurulmamış olması ve mevcut yargı organlarına da böyle bir yetkinin 

verilmemiş olması nedeniyle yasa koyucu o dönemde Anayasaya aykırı kanunlar 

çıkarabilmiş ve idareye keyfilik ölçüsüne varabilecek yetkiler verebilmiştir.48 

4 Kasım 1922 tarihinde İstanbul’daki bütün merkezi kuruluşlarının Büyük 

Millet Meclisi hükümetinin idaresine geçtiği sırada faaliyeti sona eren Şuray-ı 

Devlet,  Cumhuriyet devrinde Danıştay adıyla 23.10.1925 tarih ve 669 sayılı 

Kanun’la yeniden kurulmuş ve 6.7.1927 tarihinde faaliyetine daha geniş yetkilerle 

devam etmiştir.49 İdarenin işlem ve eylemlerinin yargı denetimine açılması yolunun 

tekrar sağlanması hukuk devleti ilkesi yönünden önemli bir ilerlemedir. Ayrıca 

bireylere temel hak ve özgürlükler yönünden kısmi güvenceler sağlanmıştır.   

Bu dönemde hukuk devletinin sağlanması yolunda önemli gelişmeler 

kaydedilmekle birlikte temel hak ve özgürlüklere yönelik ihlallere karşı yeterli 

önlemler alınamaması, Anayasa’ya aykırı yasaların çıkarılmasının önlenememesi ve 

hâkimlere yönelik yeterli bağımsızlığın sağlanamaması göze çarpan önemli 

eksikliklerdendir.50 

Bireysel temel hakların, yüz beş madde içerisinde yirmi madde ile 

düzenlendiği 1924 Anayasası’nda iktidarı sınırlamak kaygısı yerine bütüncül bir 

egemenlik anlayışı ile yasama organının öne çıkarıldığı, fonksiyonlar ayrılığının 
                                                            
47 Orhun Yet, a.g.m., s.11 
48 Metin Günday, a.g.e., s. 40. 
49 http://www.danistay.gov.tr/kurulus.htm (08.6.2011) 
50 A.Şeref Gözübüyük, Turgut Tan,  a.g.e., s. 48. 
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gerçekleştirilmesine rağmen, yasama ve yürütmenin denetimine ilişkin 

düzenlemelerin yer almadığı görülmektedir. Tek parti döneminde devletle partinin 

bütünleştiği şartlarda hazırlanan bu Anayasa, çok partili döneme geçildiğinde, iktidar 

çoğunluğunun kendisini ulusal iradeyle bütünleştirmesi ve denetimsizliğin getirdiği 

rahatlıkla her şeyi yapmaya muktedir görmesi sonucu bireyin temel haklarını 

zedeleyici, hukuka aykırı düzenlemeler yapmasına engel olmamıştır.51 

 

b. 1961 Anayasası Dönemi 
 

1961 Anayasası ile hukuk devletini gerçekleştirmek için gerekli bütün 

koşullar yerine getirilmeye, 1924 Anayasası’nın aksayan yönleri giderilmeye 

çalışılmıştır. İdarenin hukuka bağlılığı yönünden gerekli hukuki zemin, anayasa 

hazırlayıcısı tarafından ilerici bir biçimde hazırlanmıştır.52 

Hukuk devleti kavramı, ilk kez 1961 Anayasası’nda Cumhuriyetin özellikleri 

arasında yer almıştır. Bu düzenlemelerle birlikte daha önce sık sık sözü edilen ancak 

1924 Anayasası’nda açıkça düzenlenmemiş olan “hukuk devleti” ilkesi 1961 

Anayasası’yla açıklığa kavuşturularak belirli kurallara bağlanmıştır.53 Bu ilke md. 2 

ile  md. 10’ da kendisine yer bulmuştur. 

1961 Anayasası ile 1924 Anayasası’nın eksik yönleri tamamlanmaya 

çalışılmış ve bu kapsamda AYM kurularak kanunların Anayasa’ya uygunluğunun 

denetimi sağlanmaya çalışılmıştır. Bu durum, 1961 Anayasası’nın en önemli 

yeniliklerinden birisidir.54 1961 Anayasası, AYM’nin kurulmasını sağlayarak 

kanunların ve TBMM İçtüzüğü’nün Anayasa’ya uygunluğunun denetlenebilmesi 

                                                            
51 Orhun Yet, a.g.m., s. 11 
52 A. Şeref Gözübüyük, Turgut Tan, a.g.e.,  s. 48-49.  
53 Mümtaz Soysal, 100 Soruda Anayasanın Anlamı, 7. Baskı, İstanbul, Gerçek Yayınevi, s.103. 
54 Ergun Özbudun, a.g.e., s. 18. 
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olanağını sağlamıştır. Böylece, Anayasa’nın üstünlüğü ve bağlayıcılığı ilkesi hayata 

geçirilmiştir.55 

1961 Anayasası temel hak ve özgürlükleri modern anlayışa uygun olarak 

düzenlemiş, güçlü bir temel haklar rejimi getirmiş56 ve hukuk devletinin ilkelerine 

yer vermiştir. 1961 Anayasası’nda “erkler ayrılığı” temel ilke olarak belirlenmiştir. 

Bu Anayasada, “yürütme görevi,” Cumhurbaşkanı ve BK tarafından yerine 

getirileceği öngörülmüş, ”yargı yetkisi,” Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce 

kullanılacağı ve kanunların Anayasa’ya aykırı olamayacağı hükümleri getirilmiş ve 

bu Anayasa hükümlerinin, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını 

ve kişileri bağlayacağı güvence altına alınarak Anayasanın üstünlüğü ve erkler 

ayrılığı prensibi belirlenmiştir. 

1961 Anayasası md. 13257 ile mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik 

teminatı en üst düzeyde gerçekleştirilmiştir. 

1961 Anayasası md.1158ile de temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasının 

ancak kanun ile Anayasa’da sayılan koşullarla yapılabileceği ön görülmüş ve temel 

hak ve özgürlüklerin özüne dokunulamayacağı belirtilerek temel hak ve özgürlükleri 

sınırlamanın sınırı gösterilmiştir. Merkezi yönetim dışında yerel yönetimlerin 

güçlendirilmesi, özerk yönetsel kurumlara yer vererek merkeziyetçiliği yumuşatması, 

                                                            
55 Yılmaz Aliefendioğlu, “Türk AYMnin Hukuk Devleti Anlayışı”, Hukuk Devleti, İstanbul, 
Hazırlayan: Hayrettin Ökçesiz, Afa Yayınevi, İstanbul, 1998 s. 151. 
56 Gürsel Özkan, Hukuk Devleti ve Yargı Denetimi, Ankara, Saydam Matbaacılık, 1995 s. 12. 
57 “Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar, Anayasa'ya, kanuna, hukuka ve vicdani kanaatlerine göre 
hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemeler 
ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz. 
Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclislerinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru 
sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz. Yasama ve yürütme organları 
ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir 
suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.” (1961 Any. md. 132) 
58 “Temel hak ve hürriyetler, Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün, Cumhuriyetin, millî 
güvenliğin, kamu düzeninin, kamu yararının, genel ahlâkın ve genel sağlığın korunması amacı ile 
veya Anayasanın diğer maddelerinde gösterilen özel sebeplerle, Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun 
olarak, ancak kanunla sınırlanabilir. Kanun, temel hak ve hürriyetlerin özüne dokunamaz. Bu 
Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbirisi, insan hak ve hürriyetlerini veya Türk Devletinin 
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü veya dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayırımına dayanarak 
nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak kastı ile kullanılamaz. Bu hükümlere 
aykırı eylem ve davranışların cezası kanunda gösterilir.” (1961 Any. md. 11) 
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idarenin demokratikleşmesi yanında insan hak ve özgürlüğü açısından da hukuk 

devletine çok olumlu katkılarda bulunmuştur.59 

1961 Anayasası erkler ayrımı yönünden çok önemli değişiklikler getirmiştir. 

1924 Anayasası’nın meclis hükümeti sisteminden, yargı denetimine tabi yasama ve 

yürütme organları arasında denge ve eşitlik ilkesine dayalı parlamenter rejime 

geçilmiştir. Milletin egemenliği, Anayasa’nın koyduğu esaslara göre, yetkili organlar 

eliyle kullanacağı ifade edilerek, bu sayede erkler arasında denge sağlanmıştır. 1924 

Anayasası yürütme gücünün asli sahibini TBMM olarak göstermiş olmasına karşın 

1961 Anayasası’nda yürütme böyle bir bağlamın dışında bırakılmıştır. Yasama 

yetkisinin millet meclisi ve senatodan oluşan ikili bir sistem içerisinde kullanılması 

öngörülmüş, ayrıca kişisel temel haklara ilişkin hükümler, Anayasa’nın üçte birini 

içermiştir.60   

Sonuç olarak 1961 Anayasası’nın kurmayı amaçladığı devlet bir insan hakları 

devletidir. Tanıdığı sosyal haklarla devlete, sosyal devlet niteliği verilmiştir.61 
 

c. 1982 Anayasası Dönemi 
 

Milli Güvenlik Konseyi (MGKO) dönemi gibi, geçici ve olağanüstü bir 

dönemde çıkarılmakla birlikte 1982 Anayasası ilke olarak 1961 Anayasası’nda 

olduğu gibi hukuk devleti ilkesine önem vermiştir. 1982 Anayasası’nda dikkat çeken 

hususlar arasında, Cumhurbaşkanı tarafından tek başına yapılan işlemlere, YAŞ 

kararlarına, HSYK kararlarına karşı yargı yolunun kapatılmış olması, olağanüstü 

yönetim ve kanun gücünde kararname çıkarma yöntemlerinin uygulama alanlarının 

ortaya konması ile idareye tanınan yetkilerin genişletilmesi sayılabilir.62 

                                                            
59 İbrahim Ö. Kaboğlu, a.g.m., s. 109-110. 
60 Orhun Yet, a.g.m., s.11 
61 İbrahim Ö. Kaboğlu, a.g.m., s. 111. 
62 A. Şeref Gözübüyük, Turgut Tan, a.g.e.,  s. 49. 
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1982 Anayasası’nda, hukuk devleti ilkesi, bazı değişikliklerle kısıtlamalara 

uğramakla birlikte, onun temel ilkelerinden biri olma özelliğini korumuştur. 

Öncelikle terimler değişmiş ve 1961 Anayasası’nın başlangıç kısmında yer alan 

hukuk devleti yerini hukuk düzenine, insan haklarına dayalı hukuk devleti ifadesi de, 

insan haklarına saygılı hukuk devleti sözcüğüne dönüşmüştür. Yine yürürlükteki 

Anayasa’da hak ve özgürlüklere ilişkin hükümlere de yer verilerek ödev ve 

sorumluluk sözcükleri 1982 Anayasası’nda ağırlıkla yer almıştır. 

Her iki anayasanın, tepki anayasaları olmaları dışındaki ortak yanları 

arasında, Milli Güvenlik Kurulu’na, yüksek mahkemeler arasında askeri yargıya yer 

vermeleri ve bu mahkemelerin yetki alanlarının geniş olması, Genelkurmay 

Başkanı’nın görev ve yetkilerinden dolayı Başbakan’a karşı sorumlu bulunması, 

1961 Anayasası’nda kurucu meclis toplanıncaya, 1982 Anayasası’nda ise TBMM 

Başkanlık Divanı oluşuncaya kadar geçen süre içinde çıkarılan kanunlara, anayasal 

denetim yolunun kapatılmış olması sayılabilir.63 

Bununla berbaber, 3.10.2001 tarihinde yapılan değişiklikle 1980-1982 

döneminde, TBMM Başkanlık Divanı oluşuncaya kadar geçen süre içinde çıkarılan 

yasaların, anayasal denetimi yapılamayacağına ilişkin 1982 Anayasası’nın geçici 15. 

md.’nin ilgili fıkrası kaldırılmış ve böylece hukuk devleti ilkesinin önündeki en 

büyük engellerden birisi kaldırılmıştır. 

1982 Anayasası md. 2’de, Cumhuriyet’in nitelikleri, 1961 Anayasası’na 

benzer biçimde belirlenmiştir.64 Her iki Anayasa da tepki anayasası olmalarına 

karşın, olaylara konulan teşhisler ve düşünülen çözümler ayrıdır. 1961 Anayasası, 

meclis çoğunluğunun ulusal iradeyle eşdeğer kabul edilerek azınlığın ezilmeye 

bastırılmasına karşı bir tepki niteliğindedir. 1982 Anayasası ise, özgürlüklerin anarşi 

                                                            
63 Yılmaz Aliefendioğlu, a.g.m., s. 152. 
64 “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına 
saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik 
ve sosyal bir hukuk Devletidir.” (1982 Any. md. 2) 
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getirdiği, yürütmenin zayıf kaldığı görüşüyle otoriteye duyulan özlemin ifadesi 

olmuştur.65 

Hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesi, devletin anayasaya bağlı kalarak 

anayasaya uygun kurallar koyması ve bu kuralları uygulaması ile devlet işlerini 

yürütecek yönetimin hukuk düzenine bağlı kalmasıdır.66 Hukuk kurallarına bağlı 

kalınarak hukuk devleti ilkesinin gelişmesini sağlayacak en önemli yöntem idarenin 

eylem ve işlemlerinin yargı denetimine bağlı bulunmasıdır. Hukuk devleti denince 

akla önce yürütmenin hukuka bağlılığı gelmektedir.67 1982 Anayasası idarenin 

yargısal denetimini ilke olarak benimserken, Cumhurbaşkanı’nın yetkilerini ve tek 

başına yaptığı işlemleri yargı denetimi dışında tutmuştur. Yine yargı bağımsızlığı 

ilkesi korunmakla birlikte, anayasa yargısına getirilen bazı kısıtlamalar ve özellikle 

idari yargı denetimine getirilen kısıntılar, hukuk devleti ilkesini zedeler niteliktedir. 

1982 Anayasası’nda da temelde hukuk devletini gerçekleştirme 

amaçlanmıştır. Fakat 1961 Anayasası ile karşılaştırıldığında bazı farklılıklar göze 

çarpar:68 

 

• 1982 Anayasasında idare güçlendirilmiştir. Bundan amaç, toplumda huzur ve 

güveni sağlama ve toplum fertlerinin temel hak ve hürriyetlerinin teminat altına 

alınmasıdır. 

• Cumhurbaşkanı’nın ve hükümetin yetkileri genişletilmiştir. 

• AYM ile Danıştay’ın yetkileri sınırlandırılmış ve yargı gücünün güçlenerek hukuk 

devletini zedelenmesi önlenmek istenmiştir. 

• Cumhurbaşkanı’nın tek başına aldığı kararlara karşı ve bazı idari işlemlere karşı 

yargı yolu kapatılmıştır. 

• 1982 Anayasası’nda hukuk devleti için gerekli her türlü düzenleme mevcuttur.  

 
                                                            
65 Yılmaz Aliefendioğlu, a.g.m., s. 153. 
66 Mümtaz Soysal, a.g.e., s. 246. 
67 Ergun Özbudun, a.g.e., s. 90. 
68 İbrahim Ö. Kaboğlu, a.g.m.,  s. 112. 
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Hukuk devletinin bütün prensipleri 1982 Anayasası’nda yer almıştır. Ancak, 

burada önemli olan uygulamadaki hukuk devletidir. 1982 Anayasası, güçlü devlet ve 

etkili bir yürütme arayışı içinde yetkileri yasamadan yürütmeye doğru kaydırırken, 

özgürlükler ve haklar düzeninin ve yargısal yetkilerin de kısmen sınırlandırılması 

yolunu benimsemiştir.69 

Cumhurbaşkanı’nın yürütme organının başı sıfatıyla yaptığı idari işlemler ile 

hukuki niteliği itibariyle idari işlem olan YAŞ kararlarının yargı denetimi dışında 

tutulması hukuk devleti açısından olumsuz bir gelişmedir. Hukuk devletinin temel 

özelliği devlet içinde tüm kamusal yaşam ve yönetimin yargı denetimi altında 

olmasıdır.70 

1982 Anayasası’nın anayasanın üstünlüğüne ve bağlayıcılığına ilişkin olarak 

getirdiği düzenlemeler göz önüne alındığında, tam bir anayasa rejimi kurulmak 

istenildiği ve bu rejimde kullanılacak tüm yetkilerin anayasadan kaynaklandığı ve 

devredilemezliğin öngörüldüğü söylenebilir.71 1982 Anayasası md. 8’de yer alan 

“yürütme yetkisi ve görevi… Anayasa’ya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve 

yerine getirilir.” hükmü ile md. 123’te yer alan “İdare, kuruluş ve  görevleriyle bir 

bütündür ve kanunla düzenlenir…” hükmü kanuni idare ilkesinin iki önemli 

ifadesidir.72 

Bununla birlikte, sonraki yıllarda yapılan değişikliklerle, daha fazla 

demokratikleşme sağlanmış, temel hak ve hürriyetlerin alanı genişletilmiş, yargı 

denetimi dışında bırakılmış olan işlemlerin sayısı daraltılmış ve hukuk devleti olma 

yolunda önemli gelişmeler kaydedilmiştir. 

Bu düzenlemelerle tek şahıs otoritesinin kırılması ve otoritenin belli organlar 

arasında paylaştırılmasının hukuki yapısı oluşturulmakla beraber, uygulamada bunun 

tam anlamıyla gerçekleştirilemediğini görmekteyiz. Yüzyıllarca süren kuvveti elinde 

                                                            
69 Yılmaz Aliefendioğlu, a.g.m., s. 154. 
70 İl Han Özay, a.g.e.,  s. 117 
71 Kemal Dal, Türk Esas Teşkilat Hukuku, Ankara, Gazi Üniversitesi Basın-Yayın Yüksek Okulu 
Basımevi, 1984, s. 147. 
72 Şükrü Karatepe, İdare Hukuku, İzmir, Üniversite Kitabevi, 1993, s. 43. 
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bulunduran kişiye sorgulamaksızın bağlanma ve buyruk alma geleneği ve alışkanlığı 

ortadan kalkmamıştır. Değişik yasal düzenlemelere rağmen tüm siyasi parti 

liderlerinin kendi partilerinden, tüm çoğunluk iktidarı başbakanlarının meclis 

üzerindeki kişisel otoritesi, etkinliğini korumuştur. Buna paralel kamu yönetiminde 

de kamu görevlilerinin, görevi yerine getirmek için tanınan yetkileri kişilikleri ile 

özdeşleştirmeleri sonucu astların ve hizmetten yararlananların kayıtsız buyruklarına 

uymaları bir kurumsal disiplin ve saygının gereği olarak görülmektedir. Bunun 

sonucu görevler ve kuralları kendi realitesine uygun sürdürmek yerine hiyerarşinin 

üstünde yer alan kişinin öznelliğine bağlı yerine getirilmektedir. Böyle demokratik 

motiflerden uzak bir sosyal kültür içinde yasama ve yürütme üzerinde denetim 

olanaklarının sınırlandırılmasının hukuk devleti gereklerini sağlamada sakıncalar 

doğuracağı aşikardır. 73     

12.9.2010 tarihinde yapılan referandum sonucu kabul edilen Anayasa 

değişikliği’ne ilişkin 5982 sayılı Kanun’la beraber uyarma ve kınama cezalarına, 

HSYK’nın meslekten çıkarma cezasına ilişkin kararlarına, YAŞ’ın terfii işlemleri ile 

kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma hariç her türlü ilişik kesme kararlarına karşı 

yargı yolu açılarak hukuk devleti ilkesinin önündeki büyük engeller kaldırılmıştır. 

 

D. Hukuk Devletinin Gerekleri 
 

Çalışmanın bu aşamasına kadar hukuk devletine ilişkin kavram ve terminoloji 

sorunu ile bu ilkenin batıda ve ülkemizdeki tarihsel gelişimine ilişkin incelemeler ve 

değerlendirmeler üzerinde durulmuştur. Çalışmanın bu kısmında hukuk devletinin 

gerekleri üzerinde durulacak ve inceleme konusu yapılacaktır. Hukuk devletinin 

gerçekleşmesi için gerekli unsurların neler olduğu konusunda, görüş ayrılıkları 

vardır. Hukuk devletinin ortaya çıkışının yer ve zamana göre farklı yorumlandığını, 

                                                            
73 Orhun Yet, a.g.m., s.13 
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farklı özelliklerinin ön plana çıktığını yukarıda vurgulamıştık. Ülkemizde hukuk 

devletinin gereklerini; 

• Temel hak ve hürriyetlerin güvence altına alınmış olması, 

• İdarenin faaliyetlerinin yargısal denetiminin sağlanması, 

• Mahkemelerin bağımsızlığı ve hakim güvencesinin sağlanmış olması, 

• Kanunların Anayasa’ya uygunluğunun yargısal denetiminin sağlanması, 

• Kanuni idare ilkesi, 

• Kuvvetler ayrılığının sağlanması, 

• İdarenin mali sorumluluğunun sağlanması, 

• Demokratik rejim, 

• Kanun önünde eşitlik ilkesi, 

• Kazanılmış haklara saygı gösterilmesi, 

• Hukukun genel ilkelerine saygı gösterilmesi, 

• Adil yargılanma hakkının sağlanması, 

şeklinde özetlemek mümkündür.  

 

1. Temel Hak ve Hürriyetlerin Güvence Altına Alınmasının Sağlanması 
 

 Hukuk devletinin en önemli özelliklerinden birisi temel hak ve özgürlüklerin 

devlet eliyle güvence altına alınmasıdır. Bu güvencenin başlıca aracı temel hak ve 

özgürlüklerin kolayca değiştirilemeyen metinler olan anayasalarda sayılması ve 

düzenlenmesidir.74 Temel hak ve özgürlüklere ilişkin düzenlemelerin 1982 

Anayasası’nda kendisine yer bulması ve ülkemizde anayasanın değiştirilmesinin ve 

yargısal denetiminin daha zor şartlara bağlanmış olması aynı zamanda en temel ve 

üst hukuk normu olarak anayasanın kabul edilmesi temel hak ve özgürlüklerin 

güvenceye alındığının bir delilidir. 

                                                            
74 Metin Günday, a.g.e., s.38 
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 Temel hak ve özgürlüklere ilişkin düzenlemeler 1982 Anayasası’nda hüküm 

altına alınmıştır. Bunların düzenlenmesi ve sınırlanması da anayasaların koyduğu 

ilkeler doğrultusunda ancak kanun ile yapılır ve yöneticilerin takdirine bırakılamaz.75 

Bu kapsamda, sınırlama yapılırken sınırlamanın ölçütü, sınırlamanın ilkeleri, 

sınırlamanın hangi yollarla ve hangi yetkili organlar tarafından yapılacağı, kanunlarla 

belirlenir. Dolayısıyla kanun dışında genel düzenleyici işlem olan tüzük, yönetmelik, 

genelge gibi araçlarla temel hak ve hürriyetlere sınırlama getirilemez. 1982 

Anayasası’nda bu sınırlama güvence altına alınarak, siyasal iktidar ve meclis ancak 

hakkın özüne, demokratik toplum düzeninin gereklerine ve ölçülülük ilkesine uygun 

bir biçimde hareket ederek ancak kanunla temel hak ve özgürlüklere sınırlama 

yetkisini kullanabilir. 

1982 Anayasası’nda temel insan hakları da denilen temel hak ve özgürlükler 

koruyucu haklar, isteme hakları, katılma hakları biçiminde üç kümede76 toplanır. 

Koruyucu haklar içerisine, negatif statü hakları, kişinin devlet tarafından 

aşılamayacak ve dokunulamayacak özel alanının sınırlarını çizen hak ve hürriyetler 

dahildir.77 Bunlar, güçsüz bireyi güçlü devlete karşı koruyan haklardır. Bu kümedeki 

haklar için devlete düşen görev, bu hak ve özgürlükleri tanımak ve bunlara 

dokunmamaktır.78 Bu haklar, konut dokunulmazlığı, birey güvenliği, din ve vicdan 

hürriyeti, düşünce ve ifade hürriyeti gibi haklardır. Nitekim 1982 Anayasası’nın 

ikinci kısım, ikinci bölümde bulunan ve md. 17 ile md. 40 arasında yer alan “Kişinin 

Hakları ve Ödevleri”, birinci küme içine girer.79 

İsteme Hakları: Pozitif statü hakları, bireylerin devletten bir şey isteme hakkı 

veren haklardır. Örneğin; çalışma hakkı, sağlık hakkı, konut hakkı, sosyal güvenlik 

hakkı bu tür haklardandır. Pozitif statü haklarına, bireye devletten bir şey talep etme 

hakkı verdiği için bu haklara “isteme hakları” da diyebiliriz. Sosyal devlet 
                                                            
75 A. Şeref Gözübüyük, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Ankara, Turhan Kitabevi, 
1995, s.152. 
76 İsmet Giritli, Pertev Bilgen, Tayfun Akgüner, a.g.e., s.44. 
77 Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, s.111-112 
78 İsmet Giritli, Pertev Bilgen, Tayfun Akgüner, a.g.e., s.44.   
79 İsmet Giritli, Pertev Bilgen, Tayfun Akgüner, a.g.e., s.44. 



26 

 

anlayışının sonuçları olduğundan bu haklara kısaca “sosyal haklar” da denir.80 

Anayasa’nın ikinci kısım, üçüncü bölümünde bulunan “Sosyal ve Ekonomik Hak ve 

Ödevler” başlıklı md.41 ile md. 65 arasında yer alan haklar ve özgürlükler bu küme 

içinde düşünülmelidir.81 

Katılma Hakları: Aktif statü hakları kişinin devlet yönetimine katılmasını 

sağlayan haklardır.82 Devlet bu kümeye giren hakları yalnız tanımakla yetinmemeli, 

bunların gerçekleştirilmesini de sağlamalıdır.83 Bu haklar seçme ve seçilme hakkı, 

siyasi parti kurma hakkı, siyasi faaliyette bulunma hakkı, kamu hizmetine girme 

hakkı, dilekçe hakkı gibi haklardır. Bu haklara siyasi haklar da denir.84  

Hukuk devleti ile insan hakları günümüze kadar aynı paralelde gelişen 

kavramlardır. Aralarında çok ciddi bir yakınlık vardır. Bu yakınlık nedeniyle hukuk 

devleti olmadan insan haklarından, insan hakları olmadan da hukuk devletinden 

bahsedilmesi mümkün değildir.85 Bugün, demokratik hukuk devletinin en belirgin 

özelliği insan hak ve özgürlüklerinin tanınması, kullanılması ve bunların güvenceye 

kavuşturulmasıdır.86 

 

2. İdari Faaliyetlerin Yargısal Denetiminin Sağlanması 
 

Yargı yetkisinin kapsamı ve sınırı Anayasadır.87 1982 Anayasası md. 125’de 

idarenin her türlü eylem ve işlemlerinin yargısal denetime tabi olduğu hüküm altına 

alınmıştır. Diğer taraftan, aynı Anayasa’da birçok idari işlem ve eylem yargı 

denetiminin dışında tutulmuştur. (md.125, 129 ve 159) Bu aşamada hangi idari işlem 
                                                            
80 Kemal Gözler,Türk Anayasa Hukuku Dersleri, s.112. 
81 İsmet Giritli, Pertev Bilgen, Tayfun Akgüner, a.ge, s.44. 
82 Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, s.112. 
83 İsmet Giritli, Pertev Bilgen, Tayfun Akgüner, a.g.e., s.44. 
84 Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, s.112. 
85 Fazıl Hüsnü Erdem, 1999, “Hukuk Devleti ve 1982 Anayasası”, Liberal Düşünce Dergisi, 1999, C. 
4, S. 16, s. 41. 
86 Aysel Çelikel, Değişen Dünyada İnsan, Hukuk ve Devlet, İstanbul,  Engin Yayıncılık,1995, s.92. 
87 Sait Güran, a.g.m., s.57 
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ve eylemlerin yargı denetimi dışında bırakıldığı incelenmeyecek olup ileri ki 

bölümlerde ayrıntılı olarak bu konu üzerinde durulacaktır.  

 Hukuk devletinin olmazsa olmaz şartlarından birisi de idarenin her türlü işlem 

ve eyleminin yargısal denetime tabi olmasıdır. Bu sayede idarenin birey önünde 

hesap vermesi sağlanarak bireyin uğramış olduğu zararların tazminine 

gidilebilmektedir. İdari işlem ve eylemlerin yargı denetiminin dışına çıkarılmaması 

ne kadar çok sağlanırsa o kadar çok hukuk devletine yaklaşılmış olur.  

Üstün ve geniş yetkilerle donatılmış olan güçlü yürütme ve idare karşısında, 

bireylerin ve toplulukların temel hak ve hürriyetlerini korumak ve gerçekleştirmek 

için, genel ve etkili bir yargı denetiminin varlığı tartışma götürmez bir zorunluluk 

olmaktadır.88 

İdare, faaliyette bulunurken başına buyruktur. Bu faaliyetler karşısında, 

menfaati haleldar olan birey kendi menfaatini korumak için bir şeyler yapma 

gayretine girer, hakkını aramak ister. Tam bu noktada bireyin hakkını aramasında 

ona yardımcı olacak olan kurum yargıdır. Yargı da kendisine verilen yetkiler 

kapsamında idari faaliyetin denetimini yapacaktır. Eğer Anayasa ve kanunlarla yargı 

denetimi dışında bırakılmış bir idari işlem ve eylem varsa o noktada yargının da eli 

kolu bağlanmıştır. Yetkisini anayasadan alan yargı bunun denetimini  yapamayacak 

ve menfaati ihlal olmuş olan birey hakkını arayamayacaktır. Bundan dolayı idarenin 

her türlü eylem ve işleminin yargısal denetiminin anayasaca yetkilendirilmiş olan 

yargı erkince yapılması hukuk devleti ilkesinin oluşmasına katkı sağlayacaktır. 

Yukarıda da bahsedildiği gibi, 1982 Anayasası md. 125’te “idarenin her 

türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolu açıktır” hükmünü düzenlemiştir. Ancak 

aynı 1982 Anayasası, idarenin bazı işlemlerini yargı denetimi dışında tutmuştur. 

1982 Anayasası’nın md. 125’in ikinci fıkrası ile Cumhurbaşkanı’nın tek başına 

yaptığı işlemler, aynı maddenin üçüncü fıkrası ile YAŞ kararlarına, md. 129’un 

üçüncü fıkrası ile uyarma ve kınama cezaları, md. 159’un beşinci fıkrası ile HSYK 

                                                            
88 Nuri Alan, “İdari Yargı Reformu”, Yeni Türkiye, Temmuz-Ağustos 1996, Y.10, S.10, s.713 
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kararları, yargı denetimi dışında tutulmuştur. Diğer taraftan, kanun ile sıkıyönetim 

komutanının bazı işlemleri KHK ile de olağanüstü hal uygulamasından kaynaklanan 

bazı işlemler yargı denetimi dışında tutulmuştur. Bu işlemlerden bazıları Anayasa 

değişiklikleri ile bazıları AYM tarafından, yargı denetimine açılmıştır. Konu ile ilgili 

ayrıntılı açıklamalara ileriki bölümlerde yer verileceğinden burada kısaca geçiyoruz. 

Bugün itibariyle, Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler, HSYK’nın 

meslekten çıkarma cezası dışındaki kararları, YAŞ’ın terfi işlemleri ile kadrosuzluk 

nedeniyle emekliye ayırma hariç her türlü ilişik kesme kararları dışındaki kararları, 

1402 sayılı Kanun’un sıkıyönetim komutanlarına tanıdığı yetkilerin kullanılmasına 

ilişkin tasarrufları yargı yolu kapalı işlemler arasında sayılabilir. 

 

3. Mahkemelerin Bağımsızlığı ve Hakim Güvencesinin Sağlanması 
 

Hukuk devleti içerisinde, herkesin hukuka uymasını sağlama görevi olan 

yargının işlevini etkin olarak yerine getirebilmesi, konumunun her türlü 

müdahaleden uzak ve bağımsız olmasını gerekli kılar. Bağımsız ve tarafsız bir yargı 

yeri tarafından, yargılanma hakkı 1948 tarihli Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi’nde 

ve 1966 tarihli Siyasi ve Medeni Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nde, evrensel bir 

insan hakkı olarak ortaya konmuş, İHAS md. 6/1 ile de güvence altına alınmıştır.89  

Mahkemelerin bağımsızlığı olmadan hukuken tanınmış ve güvence altına 

alınmış olan haklarımız ve özgürlüklerimiz içi boşaltılmış vaatler halini alır. 

Mahkeme bağımsızlığı, nihayetinde adaletin gerçekleşmesi için tarafsız ve iyi niyet 

hukukunun uygulanması için gereklidir. Tarafsız olan hakim dışarıdan gelebilecek 

baskılara karşı korunaklı kimliğine ve toplumdaki konumuna bakmaksızın davanın 

taraflarına eşit imkanlar vererek davasını savunma olanağını tanıyan hakimdir. 

                                                            
89 Orhun Yet, a.g.m., s. 9 
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Hakimin, iyi niyetle hukuktan ne anladıysa onu uygulaması, kişisel, siyasi, mali 

etkilerden uzak kalarak karar verebilmesi gerekmektedir.90  

İdarenin her türlü eylem ve işleminin yargısal denetime tabi olmasının hukuk 

devletinin en önemli özelliklerinden birisi olduğunu vurgulamıştık. Burada idarenin 

faaliyetlerini denetleyecek olan mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlerin tarafsızlığı 

çok önemlidir. Çünkü tarafsız olamamış bir hakim veya bağımsız olamamış bir 

mahkemeden hukuka uygun bir karar beklemek olanaksızdır. Bu yüzden, hukuk 

devletinin olmazsa olmaz koşullarından bir tanesi mahkemelerin bağımsızlığıdır. 

Eğer, hakimler, diğer organların etkisi altında kalır ve kararlarını belirli otoritelerin 

etkisi altında verirlerse yargı denetimi önemini yitirecektir.91 

Yürütme veya yasama işlemlerinin hukuka uygunluğunu denetleyecek olan 

organlar, yürütme ve yasama organları karsısında tam bir bağımsızlığa sahip değillerse, 

yargı denetiminden beklenen yararlar büyük ölçüde ortadan kalkmış olur. 

Bu aşamada, yargının bağımsızlığı için yapılacak her türlü faaliyet hukuk 

devleti ilkesinin pekişmesini sağlayacaktır. 1982 Anayasası’nda yerini bulan 

mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlerin tarafsızlığının hayata geçirilmesinde bir 

takım aksamalar olsa da yapılan düzenlemelerle bu konuda bir çok adım atılmıştır. 

1982 Anayasası md. 9’da yargı yetkisinin Türk milleti adına bağımsız 

mahkemelerce kullanılacağı düzenlenmiş ve md. 138’de de, hakimlerin, görevlerinde 

bağımsız olduğu, Anayasa, kanun ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre 

karar verecekleri düzenlenmiştir. Hiçbir organ, makam, merci veya kişinin yargı 

yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremeyeceği, 

genelge gönderemeyeceği, tavsiye ve telkinde bulunamayacağı, görülmekte olan bir 

dava ile ilgili, TBMM’de yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamayacağı, 

görüşme yapılamayacağı, ve herhangi bir beyanda bulunamayacağı düzenlenmiş ve 

yasama, yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, 
                                                            
90 Sibel İnceoğlu, “Yargı Bağımsızlığı ile Yargıcın Hesap Verirliği Arasındaki İlişki,” Danıştay ve 
İdari Yargı Günü, 139. Yıl, 11 Mayıs 2007, s.97, ss 97-110 
91 Aykut Polatoğlu, Kamu Yönetimi, Genel İlkeler ve Türkiye Uygulaması, Ankara, ODTÜ 
Yayıncılık, 2003 s. 91. 
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bu organ ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve 

bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hüküm altına alınmıştır. Zira 

hâkimler, görevlerini yerine getirirken hukuku, egemen iradenin isteğine göre değil, 

ancak ve ancak, bağımsız vicdani kanaatlerine göre anlar ve uygularlar.92 

Mahkemelerin bağımsızlığı, hâkimlerin, yasama, yürütme ve diğer organlara 

karşı bağımsız olmasını, bu organların hâkimlere emir ve talimat verememesi, 

tavsiye ya da telkinde bulunamamasını ifade eder. Hakimlik teminatı ise, hakimlerin 

tarafsızlığının korunması için tanınmış olan hak ve ayrıcalıklardır. Hâkimlerin 

bağımsızlığını sağlamaya yönelik kurumların en önemlisidir. Hâkimlere tanınan bir 

ayrıcalık değil, toplum için kabul edilen ve hâkimlerin görevlerini tam bir güven ve 

tarafsızlık içinde yapabilmelerini sağlayan bir kurumdur. Burada söz konusu olan, 

hâkimin kişisel yararı olmayıp, kamunun yararıdır. Hâkimlik teminatının amacı, 

hâkimlerin kişisel nüfuz ve itibarlarının yükseltilmesi ve huzurlarının 

sağlanmasından çok, hâkimlerin özgür ve tarafsız karar verebilmelerini sağlamak, 

dolayısıyla topluma, adaletin her türlü baskı ve etkiden uzak olarak dağıtıldığı 

hususunda güven vermektir.93 

Dolayısıyla hukuk devleti ilkesinin sağlanması için mahkemelerin 

bağımsızlığı ve hakimlik güvencesi çok önemlidir. Bunun için hakimlerin ataması ve 

özlük hakları ile ilgili idareden bağımsız bir kurul oluşturulmuş ve bu görevler bu 

kurula verilerek hakimlik teminatının sağlanması yoluna gidilmiştir. HSYK adı 

altında bu görevi ifa eden kurul, hakimlerin teminatı için vazgeçilmez bir unsurdur. 

Doktrinde, mevcut düzenlemeler ve yapılanmaya yönelik eleştiriler vardır. Bu 

eleştiriler;94 

• Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu başkanının siyasi iktidarın bir unsuru olan 

                                                            
92 Mustafa Erdoğan, Demokrasi, Laiklik, Resmi İdeoloji, Ankara, Liberte Yayınları, 2000 s. 123 
93 AYMK, 27.4.1993, K. 1993/18, 
http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id=1061&content= 
(10.6.2011) 
94 Mehmet Karaman, Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Hukuk Devleti, Yayımlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 2001, s.40-41 
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Adalet Bakanı olması ve kurulun tabi üyelerinden birinin Adalet Bakanlığı 

müsteşarının olması, 

• Kurulun doğrudan icrai yetkisinin olmaması ve gündemin Adalet Bakanlığı’nca 

hazırlanması, 

• Hakim ve savcılar hakkında inceleme, soruşturma ve denetleme yapan teftiş 

kurulunun, Adalet Bakanlığı’na bağlı olması, 

• Hakim ve savcıların özlük işlerinin Adalet Bakanlığı’na bağlı olan Personel Genel 

Müdürlüğü’nce yürütülmesi, 

• Kurulun seçilmiş üyelerinin tümünün Cumhurbaşkanının tercihi ile belirlenmesi, 

• Kurul kararları aleyhine yargı yolunun kapatılmış olması, 

• Eğitim, ihtisaslaşma, maddi olanaksızlıklar, araç gereç ve bina eksiklikleri, adli 

kolluk ve resmi bilirkişilik kurumlarının eksikliği ve icra ve infaz kurumlarının 

eksikliklerinin giderilmemiş olması noktalarında toplanmaktadır. 

Bu eleştirilerin bir kısmı 23.9.2010 tarihinde yürürlüğe giren Anayasa 

değişikliği ile beraber giderilmiştir. HSYK’nın meslekten çıkarmaya ilişkin kararları 

yargı denetimine açılmıştır. HSYK üyelerinin seçim sistemi daha demokratik hale 

getirilmiştir. Alt derece mahkemelerde görev yapan hakim ve savcıların temsilcileri 

HSYK’da kendilerine yer bulmuştur. Teftiş kurulu HSYK’ya bağlı hale gelmiş, 

HSYK’nın kendine özgü bütçesi oluşturularak mali özerkliğe sahip olması 

sağlanmış, Adalet Bakanalığı’na bağlı Personel Genel Müdürlüğü’nün hakim ve 

savcılarla ilgili tüm görevleri HSYK Genel Sekreterliği’ne bağlanarak bakanlığın 

etkileri kaldırılmıştır. 

 

4. Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Yargısal Denetimi 
 

İdarenin, hukuk devletine uygunluğunun sağlanması için, yargısal denetim 

yeterli değildir. Bunun yanında yasama organının da Anayasa’ya uygun hareket 

etmesini sağlamak gerekir. Yasama organı, Anayasa’ya aykırı kanunlar çıkarabilir. 
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Bu da idarenin hukuka uygun hareketini olumsuz yönde etkiler. 1961 Anayasası ile 

öngörülen AYM, bu amaçla kurulmuş, bağımsız bir üst yargı kuruluşudur. AYM’ye 

1982 Anayasası’nda da yer verilmiştir.95 

İdare olarak yürütmenin faaliyetlerinin yargısal denetime tabi tutulması, 

hukuk devletinin olmazsa olmaz ilkelerinden olmasına rağmen kanunların 

Anayasa’ya uygunluğu konusunda yargısal denetiminin yapılmaması halinde 

idarenin faaliyetlerinin denetimi yapılsa bile Anayasa’ya aykırı kanunlar çıkarılarak 

bu kanunlara göre yapılacak işlemlerin yargısal denetiminin yapılması tam anlamıyla 

adil bir denetim olmayacaktır. Çünkü idare, herhangi bir kanun çıkartarak bu 

denetimin yapılmamasına olanak sağlayabilir. Hukuk devletinin sağlanmasında 

idarenin denetimi elbette büyük rol oynamakta ama tek başına vatandaşların hukuki 

güvenliğini, hukukun üstünlüğünü sağlamaya yeterli olmamaktadır. Çünkü bu 

denetim, idarenin faaliyetlerinin kanunlara uygun hareket edip etmediği noktasında 

sınırlı olarak yapılmaktadır. Eğer Anayasa’ya aykırı bir kanun varsa bu kanuna 

dayalı olarak yapılacak olan yargısal denetim kanunlara uygun olacak ama 

vatandaşın hukuki güvenliğini sağlamayacaktır. Bu durum, sadece yürütme 

işlemlerinin kanunlara uygunluğunun denetimini sağlayabilecektir. O halde hukuk 

devletinin tam anlamıyla gerçekleşmiş sayılabilmesi için sadece yürütme organının 

işlemlerinin kanunlara uygunluğunun değil, yasama işlemlerinin de Anayasa’ya 

uygunluğunun yargı organlarınca denetlenebilmesi gerekir.96 Hukuk devleti 

sisteminde, alt hukuk normları üst hukuk normlarına aykırı olamaz. Buna göre 

Anayasa en üst hukuki normdur ve diğer normların önünde gelir. Nasıl ki 

yönetmelikler, kanunlara aykırı olamıyorsa kanunlar da daha üst hukuk normu olan 

Anayasa’ya aykırı olamaz, Anayasa’ya aykırı olduğu taktirde orada hukuk 

devletinden söz edemeyiz. Elbette, bu da kanunların Anayasa’ya uygun olup 

olmadığının incelenmesi yoluyla sağlanacaktır. Ülkemizde de 1961 Anayasası ile 

                                                            
95 A. Şeref Gözübüyük, Turgut Tan, a.g.e.,  s. 42. 
96 Ergun Özbudun, a.g.e., s. 94. 
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kurulan AYM’ce bu denetim yapılmaktadır. Dolayısıyla yasama Anayasa’ya uygun 

kanun yapmak zorundadır. Aksi durumda AYM’ce iptal edilir.97  

Yasama organınca çıkarılan kanunların yine kendisi tarafından yapılan veya 

halk oylaması ile kabul edilmiş olan Anayasa’ya uygunluğunun denetiminin 

yapılması gerekir. Bu sayede, yasama Anayasaya aykırı kanun çıkaramayacak ve 

kendi koyduğu kurallara başta kendisinin uyması sağlanacaktır. Kanunlardan farklı 

olarak yasalaşmasının öngörüldüğü, yasalaşma sürecinin daha zor aşamalardan 

geçtiği Anayasa, en üst hukuk normudur. Yasama kanun yaparken Anayasaya aykırı 

kanun yapmamalıdır. Yaptığı takdirde onun yargısal denetimini yapan bir kurumun 

olması gerekir. Bu kurumda ülkemizde AYM’dir. Kanun yapma yetkisine sahip olan 

yasama organının hukuka bağlı olmasından onun Anayasa’yla bağlı olması anlaşılır. 

1982 Anayasası md. 11 yasama organı Anayasa ile bağlıdır ve kanunlar 

Anayasa’ya aykırı olamaz der. O halde yasama organı Anayasa’ya aykırı kanun 

yapmamalıdır. Türkiye’de bu ilke AYM tarafından müeyyidilendirilir. Buna göre de, 

yasama organının yaptığı bir kanun Anayasa’ya aykırı ise, AYM tarafından iptal 

edilir. 1982 Anayasası geçici md. 15’e konulan hüküm ile MGKO döneminde 

çıkarılan kanunların Anayasa’ya aykırlığı istemiyle AYM’ye iptal davası 

açılamazken 2001 yılında Anayasa’nın geçici md. 15’in son fıkrasının ortadan 

kaldırılması ile MGKO döneminde çıkarılan kanunların Anayasa’ya uygunluğunun 

sağlanması amacıyla AYM tarafından yapılacak olan denetimin önü açılmıştır.  

 

5. Kanuni İdare İlkesi 
 

İdarenin kanuniliği ilkesinin iki farklı anlamı vardır. İdarenin eylem ve 

işlemleri hem kanuna dayanmalı hem de bu eylem ve işlemler kanuna aykırı 

                                                            
97 Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, s.83. 
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olmamalıdır. Yani kanun, idarenin faaliyette bulunabilmesi için hem şart, hem de 

sınırdır.98  

Kanuni idare ilkesi, idarenin faaliyetlerinin kanuna uygun olarak 

yürütülmesini ifade eder. Bu bağlamda kanuni idare ilkesi, idarenin kanuna saygılı 

olması ve teşkilatlanmasında asli yetkinin yasama organında olması ve faaliyetlerini 

kanunlardan aldığı yetkiler çerçevesinde yürütmesini ifade eder.99 1982 Anayasası 

md. 8’de yer alan “yürütme yetkisi ve görevi… kanunlara uygun olarak kullanılır ve 

yerine getirilir” kuralı ile md. 123’de yer alan “idare, kuruluş ve görevleriyle bir 

bütündür ve kanunla düzenlenir…” kuralı yasal yönetim ilkesinin birer ifadesidir. 

Yine md. 11.’in birinci fıkrasında, “Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı 

organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk 

kurallarıdır.” hükmüne yer verilerek idarenin görevini yaparken ve yetkilerini 

kullanırken Anayasa ile bağlı olduğu vurgulanmaktadır. Bunun yanında, idarenin 

düzenleyici işlemlerinin ve kurallarının hukuka uygunluğunu sağlayacak denetim 

mekanizması ile de idare mahkemeleri ve Danıştay gibi yargı kuruluşlarının Anayasa 

ile getirilmiş olmasıyla idarenin yasallığı ilkesi sağlanmaya çalışılmıştır.100 

İdarenin kanuniliği ilkesinin asli unsurları şu şekilde özetlenebilir:101  

• İdari işlem ve eylemlerin kanunları dikkate alma zorunluluğu, 

• Bireylerin temel haklarının sadece yasal temeller bazında kısıtlanabileceği ve 

korunmuş alanların varlığının kabul edilmesi, 

• Demokrasinin prensipler doğrultusunda oluşması, 

• Bireylerin devletin hukuk ihlallerine karşı korunmasını garanti altına alan mahkeme 

kontrolünü sağlayan etkili ve kapsamlı imkanların olmasının sağlanması durumunda 

hukukun üstünlüğünden söz edilebilir. 

                                                            
98 Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, s.136. 
99 Metin Günday, a.g.e., s. 28. 
100 Mümtaz Soysal, a.g.e., s. 246 – 247. 
101 Michael Sachs, “Hukukun Üstünlüğü ve Hukuk Devleti”, Uluslararası Anayasa Hukuku 
Kurultayı, Ankara, Türkiye Barolar Birliği Yayını, 2001, No:12, s. 634-635. 
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Bir ülkede yasal yönetim ilkesinin gerçekleşebilmesi için, temel hak ve 

özgürlüklere saygı gösterilmesi ve bunların sınırlanmasının kanunla yapılması, insan 

haysiyetine saygı gösterilmesi, kanunların genel, soyut, nesnel ve kişisel olmayan 

hükümler içermesi, kanunlar çerçevesinde idare ilkesinin koşullarının bir arada 

bulunması gerekir.102 

Hukukumuzda, kanuna dayanma ilkesinin sadece iki adet istisnası vardır. 

Birinci olarak Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan BK tarafından çıkarılan 

sıkıyönetim ve olağanüstü hal kanun hükümünde kararnamelerinin kanuna dayanma 

zorunluluğu yoktur. İkinci olarak da, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’nin 

kuruluş ve çalışma esaslarının düzenlendiği Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi de 

kanuna dayanmak zorunda değildir. Bu iki tür kararname, Türkiye’de yürütme 

organının istisnaen sahip olduğu asli düzenleme yetkisinin iki örneğidir.103 

 

6. Erkler Ayrılığının Sağlanması 
 

K.C. Wheare erkler ayrılığı ilkesini şu şekilde tanımlamıştır. “Bir devlet 

içerisindeki yetkilerin devleti oluşturan organlar arasında dağıtılması, daha basit 

biçimiyle yasama, yargı ve yürütmenin ayrı ayrı hükümet organlarına verilmesidir. 

Siyasal iktidarın tek bir elde toplanması, siyasal özgürlüğe büyük bir tehdit teşkil 

eder. Bireysel özgürlükleri güvence altına almak için devletteki güç toplanmasını 

önlemek, bu gücü farklı organlar arasında paylaştırmak gerekir. Bu temel düşünceye 

önce 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi’nde yer verilmiştir.104 

Hukuk devleti ilkesinin gerçekleşebilmesi için olmazsa olmaz şartlardan birisi 

de erkler ayrılığının sağlanmasıdır. Erkler ayrılığı yasamanın, yürütmenin ve 

yargının birbirinden ayrı olarak faaliyet göstermesidir. 

                                                            
102 İsmet Giritli, Pertev Bilgen, Tayfun Akgüner, a.g.e., s. 48. 
103 Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, s.137. 
104 Murat Erdoğan, 1982 Anayasasının İnsan Hakları ve Hukuk Devleti İlkesi Açısından 
Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Dicle Üniversitesi, 1999, http://tez2.yok.gov.tr/(14.6.2011) 
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Erkler ayrılığı ilk kez 1876 Anayasası’nda yer almış olup 1982 Anayasası’nın 

başlangıç kısmında kendisine  yer bulmuştur. Erkler ayrılığı, devlet organları 

arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmeyip, devletin belli yetkilerinin 

kullanılmasından ibaret ve bununla sınırlı bir iş bölümü olduğu vurgulanmıştır. 

Erkler ayrılığı ilkesinin hukuk devleti açısından önemli bir sonucu, yasama, yürütme 

ve yargı güçleri arasında bağımsızlık sağlayarak hukuk devleti ilkesinin bir gereği 

olan çoğulcu demokrasiyi gerçekleştirmesidir.105 Bu sayede devletin üç ayrı erki 

kendi arasında iş bölümü yaparak hukuk devleti ilkesinin pekişmesinde ve 

yerleşmesinde rol oynayacaktır. Yargı yetkisinin yürütmenin güdümünde olan bir 

yerde hukuk devleti ilkesinden söz edilemez. Bu sayede 1982 Anayasası’nda yargı 

erki kendisine bağımsız bir organ olarak yer bularak hiçbir kurum veya kuruluştan 

emir ve talimat alamayacağı açıkça yazılmıştır.   

Yasama gücü ile yürütme gücü aynı kişi ya da kurulda birleşmesi hukuk 

devleti ilkesini zedeler. Bu durumda hukuk devletinden söz edemeyiz. Eğer; yargı, 

yasama ve yürütmeden ayrılmaz veya onların güdümünde hareket ederse, orada 

hukuk devletinden, bağımsız ve tarafsız yargıdan söz edemeyiz.  

Konu ile ilgili, Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi’nde erkler ayrılığı 

ilkesinin kabul edilmeyip haklarının güvence altına alınmadığı toplumlar gerçek 

anlamda bir anayasaya sahip değildir,106 denilerek erkler ayrılığı ilkesi Anayasa ile 

eşit tutulmuştur. Ne kadar çok anayasa yapılırsa yapılsın, eğer erkler ayrılığı prensibi 

kabul edilmemişse, burada hukuk devletinden söz edilemeyeceği vurgulanmıştır. 

Sonuç olarak, erkler ayrımı ve hukuk devleti ilkelerinin, birey özgürlüklerinin 

ortadan kaldırlması tehlikesini önlemek amacıyla mutlak bir iktidar yetkisinin 

sınırlandırılması gerektiği, bunun için, yasama ve yürütme organlarının yargısal 

denetiminin gerekliliği bilincine ulaşıldığında, hukuku belirleme dışında bir görevi 

olmayan yargının, yasama ve yürütme erklerinin karşıtı veya yerini alan bir unsur 

                                                            
105 Coşkun Can Aktan, Kirli Devletten Temiz Devlete, Ankara, Yeni Türkiye Yayınları, 1999 s. 81 
106 Maksut Mumcuoğlu, “Hukuk Devletinde Bağımsız Yargının Yeri ve Yargının Türkiye'de ki 

Gelişimi”, Ankara Barosu Dergisi, Ankara, 1989, S.1989/2. s.265 
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olarak görülmeyeceği ve müdahale ihtiyacı duyulmayacağı aşikardır. ABD 

Anayasası’nın yapımcılarından olan Alexander Hamilton’un deyişiyle “yargı gücü, 

yasama ve yürütmeden ayrılmadıkça, özgürlük olamaz. Özgürlüğün yargıdan 

korkacak bir tarafı yoktur, ama yargı, diğer ikisiyle birleştiği anda korkulacak çok 

şey var demektir.”107  

 

7. İdarenin Mali Sorumluluğunun Sağlanması 
 

İdarenin yapmış olduğu faaliyetler sonucunda zarara uğrayanların uğramış 

oldukları zararı, devlete karşı tazmin yoluna gidilmesi idarenin mali sorululuğunu 

gerektirir. 1961 Anayasası md. 114’te olduğu gibi 1982 Anayasası md.125’te de, 

idarenin kendi işlem ve eylemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğu 

hüküm altına alınmıştır. Böylece idarenin geniş anlamda sorumluluğu kabul edilmiş, 

idarenin hangi hukuki rejime tabi olacağı belirtilmeden genel sorumluluğuna 

gidilmiştir. Uzunca bir süre idarenin mali sorumluluğu, kusur koşulunun 

gerçekleşmesine bağlı tutulmuştur. Yani, idarenin yürüttüğü hizmetin kurulmasında 

ve işletilmesinde aksaklıklar hizmet kusuru olarak kabul edilmiş ve idare, hizmetin 

kurulması ve işletilmesindeki aksaklıklardan dolayı ortaya çıkan zararı tazmin 

etmekle yükümlü tutulmuştur. Ancak hukuk devleti ilkesinin daha da gelişmesi ile, 

idarenin idare edilenlere kusursuzda olsa verdiği zararlardan dolayı sorumlu 

tutulması yoluna gidilmiştir. Başka bir deyişle idarenin kusursuz sorumluluğu da 

belli koşullar altında kabul edilmiştir.108  

İdarenin burada iki türlü sorumluğundan söz etmek lazımdır. Bunlardan ilki 

idarenin kusurlu sorumluluğudur. Kusurlu sorumlulukta temel ilke idarenin işlemiş 

olduğu hizmet kusurudur. Hizmet kusurunu da hizmetin hiç işlememesi, hizmetin 
                                                            
107 Orhun Yet, a.g.m., s.20. 
 
108 Metin Günday, a.g.e., s. 49-50. 
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geç işlemesi ve hizmetin kötü işlemesi olarak üç başlıkta toplayabiliriz. Diğer 

sorumluluk ise yargı içtihatları ile geliştirilen idarenin kusursuz sorumluğu ilkesidir. 

İdare ödemiş olduğu bu zararları sorumlu kamu görevlisine de rücu edebileceği yine 

1982 Anayasa md. 129’da düzenlenmiştir. Dolayısıyla idare yapmış olduğu bir 

hizmetten dolayı belirli bir tazminat ödemek zorunda kalmışsa bu tazminatı ödemek 

zorunda kalınmasında kamu görevlisinin bir kusuru varsa bu madde uyarınca idare 

kamu görevlisine karşı rücu davası açarak zararı kamu görevlisinden tahsil edebilir. 

Dolayısıyla kamu görevlisine karşı idarenin yapmış olduğu faaliyetlerden dolayı 

tazminat davası açılamayacağı davanın sadece idareye karşı açılabileceği açıktır. Bu 

kuralın istisnası yargı karalarını uygulamayan kamu görevlilerine karşı doğrudan 

kamu görevlisine karşı tazminat davası açılabileceğini düzenleyen 2577 sayılı İdari 

Yargılama Usulü Kanunu’nun (İYUK) md. 28’dir. 

 İdarenin sorumluluğu kural olarak kusur sorumluluğudur. Bu sorumluluk 

failine göre kişisel kusur sorumluluğu veya hizmet kusuru sorumluluğudur. İdare 

hukuku alanında idarenin sorumluluğunun dayanağı önceleri hizmet kusuru iken, bu 

dayanak hukuk devleti ilkesinin daha da gelişmesi ile idarenin üstlenmiş olduğu 

hizmetlerin artması ve karmaşık bir hal almasıyla yetersiz hale gelmiştir. Özellikle 

sosyal devlet ilkesinin benimsenmesi ile idare yeni hizmetler üstlenince, kişilere 

zarar verme olasılığı da artmış ve bunun sonucu olarak, idari davranış ile zarar 

arasında sadece bir nedensellik bağının bulunması halinde, kusur şartı aranmaksızın 

idarenin sorumlu olması kabul edilmiştir.109 

Bu da kusursuz sorumluk ilkesinin ortaya çıkarmıştır. Hiç kuşkusuz, devlete 

yüklenen bu tazmin sorumluluğu, devlet faaliyetlerinin hukuka uygunluğu 

konusunda yetki kullananlara uyarıcı bir nitelik taşımaktadır. Bunda devletin 

ajanlarına rücû hakkı olmasının etkisi büyüktür.110 

                                                            
109 Metin Günday, a.g.e., s. 49-50. 
110 Özgür Bayoğlu, Türkiyede Hukuk Devletinin Gelişimi, Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi, 
2007, s.58, http://tez2.yok.gov.tr/ (18.6.2011) 
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8. Demokratik Rejimin Sağlanması  
 

Yukarıda saydığımız hukuk devleti ilkelerinin yanında bir ülkede hukuk 

devleti anlayışının yerleşebilmesi ve gelişebilmesi için o ülkede demokratik bir 

rejimin bulunması gerekir.111 Demokratik rejim hukuk devletinin bir gereği olduğu 

gibi aynı zamanda, ileri bir demokrasinin de hukuki ve siyasi bir rejim olarak ancak 

hukuk devletine bağlılığı ile gelişmesi mümkündür. Demokrasi düzeni çeşitli yönleri 

olan bir prizmadır. Her yüz aynı özü bir başka açıdan gösterir. Hukuk devleti 

kavramı da bu yüzlerden birisidir ve devletin bütün faaliyetlerinde hukuka tabi 

olacağını göstermektedir.112 

Modern demokratik devletlerin sınırları ve yetkileri çok genişlemiştir. Bu 

yetkilerin büyük kısmı takdir hakkı kapsamındaki yetkilerdir. Bu yetkilerin bu kadar 

geniş olmasının temel sebebi sınırsız demokrasi anlayışı ve uygulamasıdır. 

Demokratik siyasetin alanı sınır tanımaz bir biçimde ahlaki olarak onaylanmakta ve 

bunun sonucu olarak sınırsız demokrasi çoğunluğun yetkisinin sınırsızlığını 

meşrulaştırmaktadır.113 

Halkın seçimi ile gelen meclis ve yürütme erki tek başına demokratik rejimin 

teminatı olamaz. Seçim tek başına demokratik rejimi ortaya çıkaramaz. Demokrasi 

ile gelmiş yürütme, eğer, anayasaya ve kanunlara bağlı olup, temel hak ve 

özgürlükler konusunda güvence vererek, kurallara uyarsa demokratik rejimi getirir. 

Eş deyişle, seçimle gelmiş ve Anayasaya, kanunlara, insan haklarına uygun 

hareket eden bir yürütme olursa o toplumda demokratik rejimden söz edilir. Aynı 

zamanda bu yasama için de geçerlidir.    

Hukuk devleti erkler ayrılığı ilkesi ile demokratik yollardan seçilen yasama 

organını diğer güçlerle sınırlamakta ve denetlemektedir. Demokrasilerin tek başına 

                                                            
111 Şeref Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s.26. 
112 Orhan Aldıkaçtı, Anayasa Hukukumuzun Gelişmesi ve 1961 Anayasası, 3.bs, İstanbul, May 

Yayınları, 1978, s. 189. 
113 Mustafa Erdoğan, a.g.e., s.122 
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bireylere güven veren adaletli bir devlet düzeni kuramaması böyle bir sınırın 

doğmasına yol açmıştır.  

Demokrasi çerçevesinde yönetilen bir ülkede kişilere güven sağlayan bir 

düzen ancak hukuk devleti ilkelerinin uygulanması sayesinde olabilir. Hukuk devleti 

ilkelerinin tam olarak oturduğu toplumlarda demokratik rejimden söz edilebilir. Aksi 

takdirde demokratik rejimden söz etmeye olanak bulunmamaktadır.  

Yalnız başına demokrasi, bireyler için yeterli bir güvence teşkil etmeyecektir. 

Demokratik rejimde çoğunluk yönetimleri en az azınlık yönetimleri kadar baskıcı 

olabilirler. Hukuk devleti ilkeleri otoriter rejimlerde olduğu gibi demokratik 

rejimlerde denge sağlarlar. Bir bakıma hukuk devleti demokrasiyi sınırlayan bir 

anlayıştır. Hukuk devleti kuvvetler ayrılığı ilkesi ile demokratik yollardan seçilen 

yasama organını diğer güçlerle sınırlamakta ve denetlemektedir. Demokrasilerin tek 

başına bireylere güven veren adaletli bir devlet düzeni kuramaması böyle bir sınırın 

doğmasına yol açmıştır. Demokrasi çerçevesinde yönetilen bir ülkede kişilere güven 

sağlayan bir düzen ancak hukuk devleti ilkelerinin uygulanması sayesinde olabilir. 

Hukuk devleti bir yandan demokrasi için sınırlayıcı bir karakter taşırken diğer 

yandan da tam ve sağlam olarak ancak demokratik rejimlerde gerçekleşebilmektedir. 

Dengeli ve ölçülü bir yönetim düzeni için hukuk devleti anlayışı ile demokratik 

rejimi beraberce uygulamak gerekmektedir. İki kavramın “demokratik hukuk 

devleti” şeklinde anılmasının nedeni de bu olmaktadır.114 

Hukuk devleti bir yandan demokrasi için sınırlayıcı bir karakter taşırken diğer 

yandan da tam ve sağlam olarak ancak demokratik rejimlerde gerçekleşebilmektedir. 

Dengeli ve ölçülü bir yönetim düzeni için hukuk devleti anlayışı ile demokratik 

rejimi beraberce uygulamak gerekmektedir. İki kavramın “demokratik hukuk 

devleti” şeklinde anılmasının nedeni de bu olmaktadır. 

 

                                                            
114 Özgür Bayoğlu, a.g.t., s.68 
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9. Kanun Önünde Eşitlik İlkesinin Sağlanması 
 

Eşitlik ilkesi, ayrımcı muameleyi olduğu kadar imtiyazlı muameleyi de 

yasaklar. Yasal düzenlemeler veya uygulamalarla bazı kişi veya kişileri keyfi olarak 

mağdur etmek, diğer bir kısım kişileri keyfi olarak avantajlı hale getirmek, hukuk 

önünde eşitlik ilkesine aykırıdır.  

1982 Anayasası md. 10’da kendisine yer bulan eşitlik ilkesi, herkesi kanun 

önünde eşit olmaya çağırmıştır. Buradaki eşitlik mutlak manada olmayıp hukuki 

anlamda eşitliktir. Yani benzer durumda olanların aynı kurallara tabi tutulması 

gerekir. Doğal olarak farklı koşullara sahip olanlara farklı kuralların uygulanması 

eşitliğe aykırı değildir. Ancak haklı bir neden olmaksızın din, dil, ırk, soy, sınıf, 

cinsiyet, felsefi ve siyasi inanç farklılıklarına dayanılarak, kişiler arasında farklı 

kuralların uygulanması eşitlik ilkesini zedeler.  Hukuk önünde eşitlik, kamu 

otoritelerinin hiçbir ayrım gözetmeksizin herkese eşit muamele etmesi demektir.115 

Kanun önünde eşitlik ilkesi, her türlü ayrımcılığı yasaklamayı öngördüğü gibi 

imtiyazlı muameleyi de reddetmiştir. Aynı zamanda, insan onurunun güvence altına 

alınması için bu ilkenin var olması gerekir. 

 

10. Kazanılmış Haklara Saygı İlkesinin Sağlanması 
 

Hukukun genel ve evrensel ilkelerinden biri olan kazanılmış haklara saygı, 

aynı zamanda hukuk devletinin de bir öğesidir. Kazanılmış haklar yürürlükteki 

hukuk kurallarına uygun olarak kişiler lehine doğmuş bulunan hukuki durumlardır. 

Kazanılmış hak kişilerin kazanabilecekleri muhtemel hakları kapsamaz. 

Kazanılmış haktan söz edebilmek için hakkın bütün sonuçlarıyla fiilen elde edilmiş, 

gerçekten kazanılmış olması gerekir. Yani tamamlanmamış hukuki durumlar, kişiler 

                                                            
115 Mustafa Erdoğan, a.g.e., s. 128. 



42 

 

lehine hak yaratmazlar. Kişinin mal varlığına henüz dâhil olmamış veya dâhil olması 

beklenen çıkar kazanılmış hak değildir.116 

Kazanılmış hakların korunması hukuki güvenlik ilkesinin bir sonucudur ve o 

da hukuki istikrara bağlıdır. Hukuki istikrarın sağlanabilmesi için hukuk kurallarının 

sık değiştirilmemesi gerekir. Bu sayede hukuki istikrar sağlanarak hukuki güvenlik 

ilkesi ihlal edilmemiş olur. 

 

11. Hukukun Genel İlkelerine Saygı Gösterilmesi 
 

Hukukun genel ilkeleri, birçok ulusal hukuk düzeninde yer alan ve 

uluslararası hukuk düzenine aktarılmalarına, hukuk mantığı ve devletlerin değer 

yargıları bakımından her hangi bir engel bulunmayan, devletlerin ortak değerlerini 

içeren kurallar olarak tanımlanmaktadır.117 

Hukuka bağlı, insan haklarına saygılı devletlerin tüm gelişmiş toplumlar 

tarafından kabul edilen hukukun genel ilkelerine bağlı olması ve bu değerlere saygı 

göstermesi gerekmektedir. Hukuka bağlı devletin, hukukun evrensel ilkelerine hem 

kural koyma aşamasında hem de kuralları uygulama esnasında saygı göstermesi 

gerekir.118 1982 Anayasası hukukun genel ilkelerinden doğrudan söz etmemekle 

birlikte, md. 138’in birince fıkrasında “hakimler…Anayasaya, kanuna ve hukuka 

uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler” hükmüne yer verildiğini 

görmekteyiz. Burada geçen “hukuk” ifadesinden hukukun genel ilkelerinin 

kastedildiğini anlamak gerekir.119 

Hukukun genel ilkeleri olarak; Erdoğan’a göre iyi niyet, ahde vefa, 

kazanılmış haklara saygı, hakların kötüye kullanılmaması, kimsenin sahip olduğu 

                                                            
116 Mustafa Erdoğan, a.g.e., s. 133. 
117 Bülent Tanör, Necmi Yüzbaşıoğlu, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, İstanbul, 
Yapı Kredi Yayınları, 2001, s. 482. 
118 Mustafa Erdoğan, a.g.e., s. 133. 
119 Özbudun Ergün, a.g.e., 1998, s.96. 
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haktan fazlasını devredememesi, sorumluluğun kusura dayanması, kesin hükme 

saygı, hak arama özgürlüğü, zaman aşımı, mücbir sebep, sebepsiz zenginleşme,120 

Tanör ve Yüzbaşıoğluna göre ise, iyi niyet, ahde vefa, kazanılmış haklara saygı, 

hakların ve özgürlüklerin kötüye kullanılmaması, kimsenin sahip olduğu haktan 

fazlasını devredememesi, sorumluluğun kusura dayanması, kesin hükme saygı, hak 

arama özgürlüğü, zaman aşımı, mücbir sebep, sebepsiz zenginleşme, kanunların 

geçmişe yürümezliği, savunma haklarına saygı, suç ve cezaların yasallığı 

sayılabilir.121 

Bu ilkeler hukuk devleti ilkesinin pekişmesinde ve anayasa ve yasa 

yapıcıların, idarenin ve  hakimlerin bu evrensel ve genel hukuk kurallarını 

uygulamasına yarar sağlayacaktır. 

 

12. Adil Yargılanma Hakkının Sağlanması 
 

Adil yargılanma hakkı, İHAS md. 6’da düzenlenmiş ve Türkiye aleyhine 

açılan davalarda adil yargılanma ilkesi ihlal edildiğinden bahisle ülkemiz çok sayıda 

davada tazminat ödemeye mahkum edilmiştir. 1982 Anayasası’nda adil yargılanma 

hakkı, “Hak Arama Hürriyeti” başlığı altında 36., “Kanuni Hakim Güvencesi” başlığı 

altında 37., “Suç ve Cezalara İlişkin Esaslar” başlığı altında 38., “Mahkemelerin 

Bağımsızlığı” başlığı altında 138., “Hakimlik ve Savcılık Teminatı” başlığı altında 

139., “Duruşmaların Açık ve Kararların Gerekçeli Olması” başlığı altında 141. ve 

“Mahkemelerin Kuruluşu” başlığı altındaki md. 142’de, adil yargılanma hakkının 

unsurlarının 1982 Anayasası’nda yansıyan örnekleri olarak gösterilebilir. İHAS md. 

6’ya dayanarak adil yargılanma hakkının unsurları şöyle sıralanabilkir:122 

• Yasayla kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir mahkemeye başvurabilme hakkı, 

                                                            
120 Mustafa Erdoğan, a.g.e., s.98. 
121 Bülent Tanör, Necmi Yüzbaşıoğlu, a.g.e., s. 482. 
122 Safa Reisoğlu, Uluslararası Boyutlarıyla İnsan Hakları, İstanbul, Beta Basım Yayın, 2001, s. 
103-109. 
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• Yargılamanın makul bir surette sonuçlandırılması, 

• Yargılamanın hakkaniyete uygun bir şekilde yapılması, 

• Yargılamanın açık olarak yapılması, şeklinde özetlenmektedir. 

 Son yıllarda yapılan ciddi çalışmalar ve AB uyum sürecinde yapılan 

düzenlemelerle bu konuda çok yol aldığımız söylenebilir. Örneğin, Devlet Güvenlik 

Mahkemeleri’nin kaldırılması, bu mahkemelerden askeri hakimlerin çıkarılması, 

yargılamaların kısa sürmesi için gerekli kanunların yürürlüğe konulması, bu 

kapsamda ceza kanunlarının yeniden ele alınıp değiştirilerek yürürlüğe konulması 

gibi bir çok düzenleme yapılmıştır. Aynı zamanda yürütme de kendisine düşen 

görevi yaparak mahkemelerdeki fiziki sorunların çözümü, hakim sayısının 

arttırılması için gerekli çalışmaların yapılması konusunda eylemde bulunmasına 

rağmen, yargılamanın uzun sürmesi, tutukluluğun istisnai olmaması ve uzun sürmesi 

halen bazı sorunların olduğunu gösteriyor. 

 

E. Anayasa Mahkemesi’nin Hukuk Devleti Anlayışı 
 

AYM’nin hukuk devleti ilkesine bakışını genel anlamıyla inceleyeceğiz. 

AYM kararlarında, hukuk devletini ilk kez şöyle tanımlamıştır.  
“...Hukuk devletinin temel unsuru bütün devlet faaliyetlerinin hukuk 

kurallarına uygun olmasıdır. Hukuk devleti, insan haklarına saygı gösteren ve bu 

hakları koruyucu, âdil bir hukuk düzeni kuran ve bunu devam ettirmeye kendini 

zorunlu sayan ve bütün faaliyetlerinde hukuka ve Anayasa'ya uyan bir devlet olmak 

gerekir. Hukuk devletinde kanun koyucu organ da dâhil olmak üzere, devletin bütün 

organları üstünde hukukun mutlak bir hâkimiyeti haiz olması, kanun koyucunun 

yasama faaliyetlerinde kendisini her zaman Anayasa ve hukukun üstün kuralları ile 

bağlı tutması lâzımdır. Zira kanunun da üstünde kanun koyucunun bozamayacağı 

temel hukuk prensipleri ve Anayasa vardır ve kanun koyucu bunlardan uzaklaştığı 

takdirde meşru olmayan bir tasarrufta bulunmuş olur. Hukukun ana prensiplerine 

dayanmayan, devletin amacı ve varlığı sebebiyle bağdaşmayan ve sadece belli bir 

anda hâsıl olan geçici bir çoğunluğun sağladığı kuvvete dayanılarak çıkarılan kanunlar 
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toplum vicdanında olumsuz tepkiler yaratır. Böyle bir kanun hukukun yüceliğini 

temsil etmez. Böyle bir kanunun kabulünü ve uygulanmasını hukuk devleti tasarrufu 

niteliğinde saymak da mümkün değildir.123  
 

AYM, bu kararında hukuk devletinin, kapsamlı bir tanımını yapmasına 

rağmen, hukuk devletinin önemli bir unsuru olan idarenin bütün eylem ve 

işlemlerinin yargı denetimine bağlı bulunması kısmına değinmemiştir. Ancak, AYM, 

29.11.1966 gün ve K. 1966/44 sayılı kararı ile de bu boşluğu gidermiştir. İdarenin 

bütün işlem ve eylemlerinin yargı denetimine bağlı bulunması gerektiği görüşünü 

benimsemiştir. 

Bu kararda hukuk devletini şöyle tanımlamıştır: 
“..Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına ve başlangıçta belirtilen temel 

ilkelere dayanan millî, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir." Anayasa'nın 

başlangıç hükümlerinde ise demokratik hukuk devletinin amacı; insan hak ve 

hürriyetlerini, millî dayanışmayı, sosyal adaleti, ferdin ve toplumun huzur ve refahını 

gerçekleştirmeyi güvenlik altına almak olarak gösterilmiştir. Hukuk Devleti demek, 

insan haklarına saygı gösteren ve bu haklan koruyucu, âdil bir hukuk düzeni kuran ve 

bunu devam ettirmeye kendini yükümlü sayan, bütün davranışlarında hukuk ve 

Anayasa'ya uyan, bütün işlem ve eylemleri yargı denetimine bağlı bulunan bir Devlet 

demektir. İnsan hak ve hürriyetlerinin ve toplumun huzur ve refahının güvenlik altına 

alınması ise, ancak, ve ancak hukukî durumlarda kararlılık sağlamakla olabilir. Öte 

yandan, kararlılık da hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri olarak kazanılmış hak 

kavramının benimsenmesi ile gerçekleşebilir,”  

diyerek, idari işlem ve eylemlere karşı yargı yolunun açık olmasını hukuk devletinin olmazsa 

olmazları arasında değerlendirmiştir. AYM bu kararında hukuk devletinin nasıl 

sağlanacağını, hangi ilkelere dayanması gerektiğini açıklamaktadır. Bu tanımda da 

görülebileceği gibi, hukuk devleti, temelde insan haklarına saygı gösterilmesi, temel 

hak ve hürriyetlerin teminat altına alınması, insan onurunun korunması ve hukukun 

üstünlüğü esası üzerine kurulmuştur. Bu hakları teminat altına alacak adil bir hukuk 
                                                            
123 AYMK, 11.10. 1963, E.1962/124, K. l963/243,  
http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id=70&content= 
(10.6.2011) 
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düzeninin kurulabilmesi için öncelikle temel hak ve hürriyetlerin anayasada da 

sayılması gereklidir. Bu hakların kullanılması sırasında idarenin hukuka aykırı 

davranış ve müdahalelerini önlemek için de yargı yolunun kısıtlamalara 

gidilmeksizin sonuna kadar açık olması gerekir. Hukuk devletinde idarenin, tüm 

faaliyetleri yargı gücüyle denetim altına alınmalıdır. 

AYM, 27.3.2002 gün ve K. 2002/41 sayılı kararında ise hukuk devletinin 

eşitlik ilkesine vurgu yaparak şöyle demiştir: 

 

“..Anayasa'nın 2. maddesinde, "Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî 

dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine 

bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir 

hukuk Devletidir" denilmektedir. Madde de belirtilen "hukuk devleti", insan haklarına 

saygılı, bu hakları koruyan, toplum yaşamında adalete ve eşitliğe uygun bir hukuk 

düzeni kurmak ve bunu sürdürmekle kendini yükümlü sayan, bütün davranışlarında 

Anayasa'ya ve hukuk kurallarına uyan, işlem ve eylemleri yargı denetimine bağlı olan 

devlettir. “124 

 

 AYM, yukarıda verilen kararlarından da anlaşılacağı üzere hukuk devletini: 

—İnsan haklarına saygı gösteren, bu hakları koruyup güçlendiren ve sürekli 

geliştiren, 

—Yargı denetimine açık olan, 

—Yargı bağımsızlığı ve hâkimlik teminatının sağlandığı, 

—Hukukun ve Anayasanın üstün kurallarıyla kendini bağlı sayarak Anayasaya aykırı 

durum ve tutumlardan kaçınan, yasaların üstünde yasa koyucunun da uyması gereken 

temel hukuk ilkeleri ve Anayasa bulunduğu bilincinde olan, 

—Hukuku tüm devlet organlarına egemen kılan yani bütün faaliyetleri hukuk 

kurallarına uygun olan, 

                                                            
124 AYMK, 27.3.2002, E.2001/343, K.2002/41, 
http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id=1772&content= 
(18.6.2011) 
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—Toplum yaşamında adalete ve eşitliğe uygun bir hukuk düzeni kurup bunu 

geliştirerek sürdüren devlet olarak görmekte ve bu nitelikleri hukuk devletinin 

vazgeçilmez gerekleri olarak belirtmektedir.125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
125 Pertev Bilgen, İdare Hukuku Dersleri, İstanbul, 1999, s. 18-19. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

        II.YARGI DENETİMİNE KAPALI İŞLEMLER 
 

1982 Anayasası md. 125’de, idarenin yargısal denetimi kural olarak “idarenin 

her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.” hükmü ile açıkça ifade 

edilmiştir.126 AYM, bu temel anayasal normu birçok iptal kararının gerekçesinde 

vurgulamış ve kararlarından birisinde de; “Anayasa'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 

demokratik bir hukuk devleti olduğu vurgulanırken, Devlet içinde tüm kamusal 

yaşam ve yönetimin yargı denetimine bağlı olması amaçlanmıştır. Çünkü yargı 

denetimi hukuk devletinin olmazsa olmaz koşuludur. Anayasa'nın 125. maddesinin 

birinci fıkrasındaki ‘idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.’ 

kuralıyla amaçlanan etkili bir yargısal denetimdir. Bu kural, yönetimin kamu hukuku 

ya da özel hukuk alanına giren tüm eylem ve işlemlerini kapsamaktadır.” şeklinde 

sınırlar çizilerek idarenin işlem ve eylemlerinin yargısal denetiminin kapsamı 

belirlenmiştir.127 

1982 Anayasası’nda bu temel kuralın istisnasını teşkil eden hükümler ise, 

Cumhurbaşkanı’nın tek başına yapacağı işlemler, YAŞ kararları, HSYK kararları, 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca verilen uyarma ve kınama cezaları, 

sıkıyönetim komutanının bazı işlemleri ve olağanüstü hal uygulamasından kaynaklı 

bazı işlemlerdir. 

AYM’nin 27.11.2007 gün ve E.2002/169, K.2007/88 sayılı kararında,  
 
“...Anayasa'da kural olarak, idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolunun 
açık olduğu kabul edilmekle birlikte, Anayasa'nın bazı maddelerinde belirli idari 
işlemlere karşı yargı yolu kapatılmıştır. Doktrinde "yasama kısıntısı" olarak 
adlandırılan bu durum,  anayasa koyucunun bu yöndeki tercihini göstermektedir. 
Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemler, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
kararları ve Yüksek Askerî Şûra kararları gibi yargı denetimi dışında tutulan 

                                                            
126 Sait Güran, a.g.m., s.58 
127 AYM 8.10.2002, E.2001/225, K.2002/88, 
http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id=1809&content= 
(11.6.2011) 



49 

 

işlemlerden birini de memurlar ve diğer kamu görevlilerine verilen uyarma ve kınama 
cezaları oluşturmaktadır.”  
 

denilerek Anayasa’dan kaynaklı yargı yolu kapalı işlemlerin neler olduğu açıkça 
belirtilmiştir. 

Bu işlem ve kararlardan bir kısmına karşı gerek AYM’ce gerekse de kanuni 

düzenlemelerle yargı yolu açılmıştır. Olağanüstü hal valisinin tasarruflarını yargı 

denetimi dışında bırakan düzenleme, AYM'nin 22.5.2003 gün ve E:2003/28  

K:2003/42 sayılı kararı128 ile iptal edilerek hukuk aleminden çıkarılmıştır. Uyarma ve 

kınama cezalarını yargı denetimi dışında bırakan Anayasa md. 129’un ilgili kısımları 

referandum sonucu kabul edilip 23.9.2010 tarihinde yürürlüğe giren 5982 sayılı 

Kanun’la ortadan kaldırılmış ve artık yargı denetimine açılmıştır. Diğer taraftan, 

1982 Anayasası’nın bazı maddelerini değiştiren aynı kanunla YAŞ’ın terfi işlemleri 

ile kadrosuzluk nedeniyle ilişik kesme hariç her türlü ilişik kesme kararlarına ve 

HSYK’nin meslekten çıkarma cezasına ilişkin kararlarına karşı yargı yolu açılmıştır. 

Dolayısıyla şu an itibariyle yargı denetimi dışında, Cumhurbaşkanı’nın tek 

başına yaptığı işlemler, HSYK’nın meslekten çıkarma kararları haricindeki işlemleri, 

YAŞ’ın terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle ilişik kesme hariç her türlü ilişik 

kesme kararları haricindeki işlemleri ile sıkıyönetim komutanının işlemleri kalmıştır. 

Bu çalışmada yargı denetimi dışında bırakılan işlemlerin eski hali ve eski 

dönemde konuya ilişkin verilen yargı kararları ile yeni hali incelenerek eski ve yeni 

durumun hukuk devleti ilkesi yönünden incelemesi yapılacaktır. 

 

A. Cumhurbaşkanının Tek Başına Yaptığı İşlemler 

 1. Genel Olarak  
 

1982 Anayasası, Cumhurbaşkanı’nın tek başına yaptığı işlemlere karşı yargı 

yolunu kapamıştır. Bu kısıtlama Anayasa md. 125 ile beraber md. 105’de de, 
                                                            
128http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id=1849&content
= (11.6.2011) 



50 

 

“Cumhurbaşkanının re’sen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine, AYM dahil, yargı 

yerlerine başvurulamaz” şeklinde düzenleme ile kendisine yer bulmuştur. Ayrıca, 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun md. 2’nin üçüncü fıkrasında, 

“Cumhurbaşkanının doğrudan doğruya yaptığı işlemler idari yargı denetimi 

dışındadır” hükmü ve 4.7.1972 tarihli ve 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare 

Mahkemesi Kanunu’nun md. 21’in üçüncü fıkrasında, Cumhurbaşkanı’nın 

tasarrufları yargı denetimi dışındadır” hükümleri ile Cumhurbaşkanı’nın tek başına 

aldığı kararlar aleyhine yargısal denetim yapılamayacağı 1982 Anayasası’na  paralel 

düzenlemeler ile ortaya konmuştur.  

Yürütme organı BK ve Cumhurbaşkanı’ndan oluşmaktadır. 1982 

Anayasası’nda yürütme fonksiyonu hem görev hem de yetki olduğu belirtilerek 

sadece görev olarak belirtilen 1961 Anayasası’na göre Cumhurbaşkanlığı makamı 

çok daha geniş yetkilerle donatılmıştır. Cumhurbaşkanı’na 1982 Anayasası’nda 

devlet içerisinde çok önemli görevler verilmiştir. Cumhurbaşkanı görevleri itibariyle 

yürütmeye çok yakın konumda bulunmakla beraber yürütmenin bir çok işlemini de 

denetleyen bir konuma sahiptir. 1982 Anayasası’nın Cumhurbaşkanı’na verdiği 

yetkiler klasik parlamenter hükumet sisteminden çok fazladır. Yasama, yürütme ve 

yargı ile ilgili yetkileri oldukça fazla ve önemlidir.129 Cumhurbaşkanı bir yandan 

yürütme organını temsil etmekte olup, diğer yandan da Devletin birliğinin ve ülkenin 

bütünlüğünün simgesidir.130 

Cumhurbaşkanı’nın yetkilerinin geniş olmasının sebebi öncelikle 1961 

Anayasası’na olan tepkidir. 1982 Anayasası, 1961 Anayasası’na göre yürütmeye 

daha geniş yetkiler vermişti. Özellikle 1970'li yıllarda yaygınlaşan çatışmalar ve 

ölümlerin önlenmesi konusunda hükumetlerin yetersiz kalması, 1961 Anayasası'na 

atfedilmiştir. Tepki olarak 1982 Anayasası yürütmeyi kuvvetlendirme eğilimi 

                                                            
129 Sevtap Yokuş, “1982 Anayasasına Göre Cumhurbaşkanının Anayasa Değişiklerine, Yasalara ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelere İlişkin Yetkileri”, Bülent Tanör’e Armağan, İstanbul, Legal 
Yayınları, 2004, s. 762. 
130 Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, İstanbul, Beta Basım Yayım Dağıtım,1986, s.417 
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taşımıştır. Bu anlamda yürütmenin kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi 

genişletilmiştir ve BK içinde Başbakan’ın konumu kuvvetlendirilmiştir. Hükümetin 

düşürülmesi zorlaştırılmış, buna karşın seçimlerin yenilenmesi kolaylaştırılmıştır. 

Cumhurbaşkanı seçiminde yaşanan uzun süreli tıkanıkları gidermek için 4. turda 

meclisçe, Cumhurbaşkanı seçilemezse seçimlerin yenilenmesi öngörülmüştür.131 Bu 

sebeplerle 1982 Anayasası, 1961 Anayasası’na göre yürütmeye daha çok yetkiler 

vermiştir. 

Cumhurbaşkanı’nın görev ve yetkileri 1982 Anayasası md. 104’te 

düzenlendiği halde, Cumhurbaşkanı’nın tek başına yapacağı işlemler Anayasa’da 

açıkça belirtilmemiştir. Oysa, Danışma Meclisi tarafından hazırlanan Anayasa 

tasarısında Cumhurbaşkanı’nın tek başına yapabileceği işlemler, Cumhurbaşkanı’nın 

sorumsuzluğunu düzenleyen maddede tek tek sayılmıştı. Sonraki aşamada ise Milli 

Güvenlik Konseyi (MGKO), Cumhurbaşkanı’nın tek başına imzalayacağı kararların 

ayrıca sayılmasında zorunluluk görülmemiştir, gerekçesi ile tasarıdaki iki maddeyi 

birleştirmiş ve Cumhurbaşkanı’nın tek başına yapacağı işlemlere ilişkin düzenlemeyi 

metinden çıkarmıştır.132 

1982 Anayasası’nda Cumhurbaşkanı’nın hangi yetkileri tek başına 

kullanabileceği konusunda bir açıklık bulunmadığına göre, bu durumda 

Cumhurbaşkanı’nın kullandığı yetkinin mahiyetine bakılarak konunun çözüme 

kavuşturulması gerekecektir.133 Başka hiçbir idari veya yargısal makam veya merciin 

katılımı olmadan, sadece kendi değerlendirmesi ve tercihi doğrultusunda yaptığı 

işlemler “Cumhurbaşkanı’nın tek başına yaptığı işlemler” olarak 

tanımlanmaktadır.134  

                                                            
131 Ergun Özbudun, a.g.e., s.62 
132 A. Şeref Gözübüyük, Türkiye’nin Yönetim Yapısı, 8.bs, Ankara, Turhan Kitabevi Yayınları, 
2004, s.101. 
133 Hasan Tunç, Faruk Bilir, Anayasa Hukuku, Ankara, Gazi Kitabevi, Kolay Hukuk Serisi:1, 2005, 
s.15, 
134 İsmet Giritli, Pertev Bilgen, Tayfun Akgüner, a.g.e.,  s.113. 
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Cumhurbaşkanı’nın tek başına yapacağı işlemler 1982 Anayasası’nda veya 

diğer yazılı kaynaklarda açıkça sayılmadığından öncelikle hangi işlemleri 

Cumhurbaşkanı’nın tek başına yaptığının belirlenmesine ihtiyaç vardır.   

 

2. Cumhurbaşkanının Tek Başına Yaptığı İşlemler Sorunu 
 

Parlamenter rejimde Anayasalar, Cumhurbaşkanı’na birçok görev vermekte 

ve yetkiler tanımaktadırlar.135 1982 Anayasası’nda Cumhurbaşkanı’na verilen görev 

ve yetkiler tek tek sayılmıştır. Cumhurbaşkanı’na verilen görev ve yetkiler, 1961 

Anayasası’na göre oldukça arttırılmış ve Cumhurbaşkanı daha güçlü bir duruma 

getirilmiştir.136 

Cumhurbaşkanı’nın görev ve yetkilerine toplu olarak baktığımızda; 1982 

Anayasası md. 104’te sistematik bir şekilde ve ayrıntılı olarak sayılmıştır. Maddede 

görev ve yetkiler devletin işlevleri doğrultusunda, üç başlık altında; yasama, yürütme 

ve yargı ile ilgili görev ve yetkiler olarak düzenlenmiştir. Bu düzenleme şekli, 1961 

Anayasası md. 97’de yer alan oldukça kısa düzenlemeden farklıdır.137 

1982 Anayasası’nın bu haliyle, Cumhurbaşkanı’na parlamenter rejimle 

bağdaşmaz nitelikte çok geniş yetkiler tanıdığı ve ona yürütme organının diğer 

kanadı karşısında bağımsızca işlemler yapabilme imkânı sağladığı belirtilmiş, 

demokratik devlet düzeninde, ulusal iradeyi temsil eden parlamento dışında, 

sorumsuz bir Cumhurbaşkanı’nın yönetimi paylaşması ve tek başına önemli yetkiler 

kullanması eleştirilmiştir.138 

Ülkemizde, Cumhurbaşkanı’nın, Anayasa ve diğer kanunlarda Başbakan ve 

ilgili bakanın imzalarına gerek olmaksızın, tek başına yapabileceği belirtilen 

                                                            
135 Zafer Gören, Anayasa Hukukuna Giriş, 2.bs, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları,1999, 
s.230. 
136 Hasan Tunç, Faruk Bilir, a.g.e., s.15, 19 
137 Turan Yıldırım, Türkiye’nin İdari Teşkilatı, 3.bs, Alkım Yayınevi, 2002, s.35. 
138 Ergun Özbudun, a.g.e., 2004., s.310 
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işlemleri dışındaki bütün kararları, Başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanır; bu 

kararlardan Başbakan ve ilgili bakan sorumludur. Cumhurbaşkanı’nın resen 

imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine ise, AYM dahil yargı mercilerine 

başvurulamaz.139 1982 Anayasası md. 105’te hükme bağlanan bir husus da 

Cumhurbaşkanı’nın tek başına yapabileceği bir takım işlemlerin karşı-imza 

kuralından istisna tutulmasıdır. Yani 1982 Anayasası’na göre Cumhurbaşkanı’nın tek 

başına yapabileceği bir takım işlemler vardır. Bu işlemlerin Başbakan veya ilgili 

bakan tarafından imzalanmasına gerek yoktur. 

Karşı-imza kuralını genel ilke olarak kabul eden, bu kuraldan işlemlerin 

istisna tutulabileceğini de öngörmüş olan 1982 Anayasası, karşı-imza kuralının 

istisnalarının neler olduğunu belirtmemiştir. Diğer kanunlarda da karşı-imza 

kuralının istisnalarını belirten bir hüküm yoktur.140 Bu nedenle, Cumhurbaşkanı’nın 

görev ve yetkileri 1982 Anayasası’nda toplu olarak sayıldıktan sonra, 

Cumhurbaşkanı’nın hangi işlemleri karşı-imza kuralına tâbi olmadan tek başına 

yapabileceği açıkça yazılmadığından bu konuda doktrinde tartışmalar mevcuttur.141 

Cumhurbaşkanı’nın yasama, yürütme ve yargı ile ilgili olan pek çok görev ve 

yetkisi vardır. Cumhurbaşkanı bu görev ve yetkilerini yapacağı işlemler ile yerine 

getirir. Acaba Cumhurbaşkanı, bu işlemlerden hangilerini tek başına hangilerini 

Başbakan ve ilgili bakanın “karşı-imzası” ile yapar? Bu durumu yargı kararları ile 

doktrinden faydalanarak çözmeye çalışacağız. 

Parlamenter sistemlerde devlet başkanlarının bazı işlemleri, Almanya, Fransa, 

İspanya gibi demokratik ülkelerde karşı-imza kuralından ayrık tutulmaktadır. 

Bununla birlikte bu ülkelerin anayasalarında devlet başkanlarının hangi işlemlerinin 

tek başına yapabilecekleri tek tek sayılmıştır.142  

                                                            
139 Murat Yanık, Yüce Divan, İstanbul, Derin Yayınları, 2008, s.95 
140 Yurdanur Ural, Türk Anayasal Sisteminde Cumhurbaşkanının Konumu ve Yetkilerine İlişkin 
Tartışma ve Öneriler Üzerine Bir İnceleme, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 
2008, s, 61, http://tez2.yok.gov.tr/ (18.6.2011) 
141 Ergun Özbudun, a.g.e., 2000, s.311-316 
142 Kemal Gözler, İdare Hukuku, 2.bs, Bursa, Ekin Kitapevi, 2009, 1.C,  s.251 
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Parlamenter hükümet sistemlerinde yürütme organı ikili yapıdadır. Bu yapıda 

bir tarafta sorumlu kanat olan hükumet diğer tarafta ise sorumsuz olan 

Cumhurbaşkanı tarafı bulunur. 

Devlet başkanlarının siyasal sorumsuzluğu, parlamenter sistemlerin temel 

ilkelerinden birisi olmuştur. Devlet başkanının görevi sırasında, yetkilerini 

kullanmasından dolayı sorumlu tutulamaması ve parlamento veya başka bir organ 

tarafından bu görevinden düşürülememesi anlamına gelen bu ilke, İngiltere’de 

parlamentonun monarktan yürütme yetkisini koparma mücadelesi sırasında ortaya 

çıkmış, kralın sorumsuzluğunu yetkisizleştirilmesi sonucunu doğurmuş ve kralın 

yetkilerini sembolik hale getirirken, yürütme yetkisini parlamentoya karşı sorumlu 

olan BK kullanır hale gelmiştir.143 

Demokratik mantıkta yetki ile sorumluluk beraberdir. Kim sorumluysa o 

yetkilidir; sorumsuz olan kişi yetkisizdir de. O halde parlamenter hükümet 

sistemlerinde devlet başkanı sorumsuz olduğuna göre, yetkisiz de olmalıdır. İşte, 

parlamenter hükümet sistemlerinde sorumsuz olan devlet başkanlarının yetkisizliğini 

sağlamak için, onların bütün işlemlerinin sorumlu olan başbakan veya ilgili bakanlar 

tarafından imzalanmaları usulü geliştirilmiştir. Buna “karşı-imza kuralı” 

denmektedir. Bu şu anlama gelmektedir ki, Anayasa tarafından aksi ayrıca 

öngörülmedikçe, devlet başkanı, başbakan ve ilgili bakanların karşı-imzasını 

almadıkça herhangi bir yetki kullanamaz. Devlet başkanının başbakan ve ilgili 

bakanların karşı-imzasını alarak yaptığı işlemlerden kaynaklanan sorumluluğu ise, 

devlet başkanına değil, bu işleme karşı-imza atan başbakan ve ilgili bakanlara 

aittir.144 

1961 Anayasası’na göre Cumhurbaşkanı’nın idari yetkilerinden hiçbirini tek 

başına kullanması mümkün değildi, bu yetkilerini ancak ilgili bakan ve Başbakanın 

katılması ile kullanabilirdi ve bu yetkilerin kullanılmasından doğan sorumluluk da, 

Cumhurbaşkanı’nın sorumsuzluğu ilkesinin bir gereği olarak, ilgili bakan ve 
                                                            
143 Bülent Tanör, NecmiYüzbaşıoğlu, a.g.e., s.320. 
144 Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuk Dersleri, s.323. 
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Başbakan’a ait olurdu. Ancak 1982 Anayasası, Cumhurbaşkanı’nın idari yetkileri 

bakımından bir ayrım yapmış ve bu yetkilerden bazılarının Cumhurbaşkanı 

tarafından tek başına; yani ilgili bakan ve Başbakan’ın katılmasına gerek olmaksızın 

kullanabileceğini öngörmüştür.145 1982 Anayasası, Cumhurbaşkanı’na bazı yetkileri, 

tarafsız devlet başkanı sıfatı nedeniyle tanımıştır. Bu yetkilerin siyasal bakımdan 

taraflı olan hükumetle paylaşılması, bu yetkilerin mahiyetine ve amaçlarına uygun 

düşmez.146  

Cumhurbaşkanı, başbakan veya bakanların imzasını almadan bir çok  işlem 

tesis etmektedir. Örneğin; TBMM’yi gerektiğinde toplantıya çağırmak, kanunları 

yayımlamak, kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMM’ye geri göndermek, anayasa 

değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak, 

kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin, TBMM içtüzüğünün, tümünün veya 

belirli hükümlerinin Anayasa’ya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları 

gerekçesi ile AYM’de iptal davası açmak, Başbakanı atamak ve istifasını kabul 

etmek, gerekli gördüğü hallerde BK’ye başkanlık etmek veya BK'yi başkanlığı 

altında toplantıya çağırmak, TBMM adına TSK Başkomutanlığı’nı temsil etmek, 

Milli Güvenlik Kurulu’nu (MGK) toplantıya çağırmak, Devlet Denetleme 

Kurulu’nun (DDK) üyelerini ve başkanını atamak, DDK’ya inceleme, araştırma ve 

denetleme yaptırtmak gibi işlemleri Cumhurbaşkanı tek başına karşı imza kuralına 

tabi olmadan yapmaktadır.  

Ergun Özbudun, Cumhurbaşkanı’nın yasama ve yargı ile ilgili yetkilerinin, 

kendisine tarafsız devlet başkanı olması sıfatıyla tanınmış olduğu, bu nedenle, 

Cumhurbaşkanı tarafından tek başına kullanılabilmelerinde bir sorun olmadığını, 

yürütmeye ilişkin yetkilerini ise, icrai nitelikte olup olmamasına göre ayrım 

yapılması gerektiğini, icrai nitelik taşımayan tamamen törensel nitelikte olanları, 

Cumhurbaşkanı tarafından tek başına kullanılabilecekleri, ancak icrai nitelikte 

olanların ise, tek başına kullanılmaması gerektiğini ifade etmiş, aynı zamanda, 
                                                            
145 Metin Günday, a.g.e., s.366 
146 Ergun Özbudun, a.g.e., s.314. 
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Cumhurbaşkanı’nın icrai nitelikteki yetkilerinin ise, parlamenter hükumet sisteminin 

mantığına, demokrasiye ve hukuk devleti ilkesine aykırı olacağını düşünmektedir. 147 

Yavuz Atar ise, Cumhurbaşkanı’nın devletin başı sıfatıyla yaptığı işlemleri 

tek başına yapabileceği işlemler kategorisinde, karşı-imza kuralıyla yapacağı 

işlemleri ise, Anayasa’da belirtildiği ölçüde karşı-imza kuralıyla yapacağı işlemler ve 

niteliği gereği karşı-imza kuralıyla yapabileceği işlemler olarak ayrı ayrı 

kategorilendirmiştir.148    

Cumhurbaşkanı buna göre icrai nitelikte olan şu işlemleri tek başına 

yapamaz:149Bakanları atamak ve görevlerine son vermek, yabancı devletlere Türk 

Devleti’nin temsilcilerini göndermek, Türkiye Cumhuriyeti’ne gönderilecek yabancı 

devlet temsilcilerini kabul etmek, milletlerarası andlaşmaları onaylamak ve 

yayımlamak, TSK’nın kullanılmasına karar vermek, Genelkurmay Başkanı’nı 

atamak, kararnameleri imzalamak, YÖK üyelerini seçmek, üniversite rektörlerini 

seçmek gibi işlemler. 

Yukarıda söylediğimiz gibi, başka hiçbir idari veya yargısal makam veya 

merciin katılımı olmadan, sadece kendi değerlendirmesi ve tercihi doğrultusunda 

yaptığı işlemler, “Cumhurbaşkanı’nın tek başına yaptığı işlemler” olarak 

tanımlanmaktadır.150 

Bu açıklamalar ışığında, 1982 Anayasası’nın md. 104’te belirtilen görevler 

arasında, Cumhurbaşkanı’nın tek başına yaptığı işlemler şu şekilde belirtilebilir: 

TBMM’yi gerektiğinde toplantıya çağırmak, kanunları yayımlamak, kanunları tekrar 

görüşülmek üzere TBMM’ye geri göndermek, Anayasa değişikliklerine ilişkin 

kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak, kanunların, kanun 

hükmündeki kararnamelerin, TBMM içtüzüğünün, tümünün veya belirli 

hükümlerinin Anayasa’ya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesi ile 
                                                            
147 Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, s. 324,  Ergun Özbudun, a.g.e., s. 314. 
148Yavuz Atar, “Türk Anayasal Sisteminde Cumhurbaşkanı Seçimi, Görev Süresi, Yetkileri ve 
Parlamenter Sistem Gerekleri Doğrultusunda Değişiklik Önerileri”, TBMM Anayasa Hukuku I. 
Uluslararası Sempozyumu, 22-24 Nisan 2004, s.11 
149 Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, s. 324 
150 İsmet Giritli, Pertev Bilgen, Tayfun Akgüner, a.g.e., s.113. 
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AYM’de iptal davası açmak, Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek, gerekli 

gördüğü hallerde BK’na başkanlık etmek, BK’nu başkanlığı altında toplantıya 

çağırmak, silahlı kuvvetlerin kullanımına karar vermek, TBMM adına TSK 

Başkomutanlığı’nı temsil etmek, MGK’yı toplantıya çağırmak, DDK üyelerini ve 

başkanını atamak, DDK’ya inceleme, araştırma ve denetleme yaptırtmak, HSYK’nın 

dört üyesini seçmek, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterini atamak, AYM’ye üye 

seçmek, Cumhurbaşkanlığı kararnamesini çıkarmak, Danıştay üyelerinin dörtte birini 

seçmek, sürekli hastalık, sakatlık veya kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını 

hafifletmek veya kaldırmak gibi. 

Diğer taraftan, Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan Anayasa 

önerisinin md. 117’de, Cumhurbaşkanı’nın tek başına yapabileceği işlemler tek tek 

sayılmaktadır. Buna göre, Cumhurbaşkanı, tatil veya ara verme sırasında TBMM’yi 

toplantıya çağırma, gerekli gördükçe BK’na ve HSYK’ya başkanlık etme veya 

yasama yılının ilk günü TBMM’de açılış konuşmasını yapma, kanunları ve KHK 

yayımlama, kanunları bir daha görüşülmek üzere TBMM’ye geri gönderme, 

Başbakanı atama, AYM’ye, Danıştay’a, Görsel ve İşitsel İletişim Yüksek Kurulu’na 

üye seçme, kamu denetçisini seçme ve atama, AYM’ye iptal davası açma, 

uluslararası antlaşma metinlerinin Anayasa’yla bağdaşmazlığı gerekçesiyle AYM’ye 

başvurma yetkilerini tek başına kullanacağı ve bu işlemlere karşı yargı yoluna 

başvurulamayacağı ifade edilmiştir. Cumhurbaşkanına devlet başkanı sıfatıyla 

tanınan yetkiler tek tek sayılmak suretiyle bu konuda ortaya çıkan tereddütlere ve 

yapılan tartışmalara son verilmesi amaçlandığı belirtilmektedir. Bu ayırım 

yapıldıktan sonra da, Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemlere karşı yargı 

yoluna başvurulamayacağı kuralının herhangi bir sakınca yaratmayacağı hususunun 

düşünüldüğü ve bu işlemler yasama işlemi olmadığından bunlara karşı Anayasa 

yargısına başvurmanın zaten olanaklı olmadığı ortaya konmaktadır.151 Dolayısıyla 

                                                            
151 Yurdanur Ural, a.g.t., s.98 
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yeni Anayasa hazırlama esnasında bu konunun bir çözüme kavuşturulması 

gerekmektedir. 

 

3. Cumhurbaşkanının Tek Başına Yaptığı İşlemlerin Yargısal Denetimi 
 

1982 Anayasası md. 125’in ikinci fıkrası ve md. 105’in ikinci fıkrasında yer 

alan düzenlemeler ile Cumhurbaşkanı’nın tek başına yaptığı işlemlerin yargı 

denetimi dışında bırakıldığını belirtmiştik. 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Cumhurbaşkanı’nın görev ve yetkileri 

Anayasa’da düzenlendiği halde, tek başına yapacağı işlemler açıkça belirtilmemiştir. 

Oysa, Danışma Meclisi tarafından hazırlanan Anayasa tasarısında 

Cumhurbaşkanı’nın tek başına yapabileceği işlemler, Cumhurbaşkanı’nın 

sorumsuzluğunu düzenleyen maddede tek tek sayılmıştır. Sonraki aşamada ise 

MGKO, Cumhurbaşkanı’nın tek başına yapacağı işlemlere ilişkin düzenlemeyi 

metinden çıkarmıştır. 

1982 Anayasası’nda, Cumhurbaşkanı’nın yapmış olduğu işlemlerin 

hangilerinin tek başına yaptığı konusunda bir ittifak olmasa da yukarıda belirtildiği 

gibi, başka hiçbir idari veya yargısal makam veya merciin katılımı olmadan, sadece 

kendi değerlendirmesi ve tercihi doğrultusunda yaptığı işlemler “Cumhurbaşkanı’nın 

tek başına yaptığı işlemler” olarak tanımlanmaktadır.152 

Diğer taraftan, 1982 Anayasası, Cumhurbaşkanı’na devlet başkanı sıfatı 

dışında, yürütme alanına ilişkin olarak da icrai nitelik taşımayan, tamamen törensel 

veya temsili nitelikte bir takım yetkiler de tanımıştır. Bu yetkilerin Cumhurbaşkanı 

tarafından tek başına kullanılması, Cumhurbaşkanlığı makamının niteliğine uygun 

                                                            
152 İsmet Giritli, Pertev Bilgen, Tayfun Akgüner, a.g.e., s.113. 
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düşmektedir. Ayrıca bu yetkilerin Başbakan’la birlikte kullanılması da 

anlamsızdır.153 

1982 Anayasası’na göre Cumhurbaşkanı’nın tek başına yapabileceği 

işlemlerin kural değil istisna olduğu ve her istisnai hüküm gibi bunların da genişletici 

değil daraltıcı biçimde yorumlanması gerektiğinde şüphe yoktur.154 

Bir önceki bölümde Cumhurbaşkanı’nın hangi işlemlerinin tek başına 

yaptığını tartıştığımızdan burada bunun üzerinde fazla durmayarak mahkeme 

kararları ile bu konuyu pekiştirmeye çalışacağız.  

Parlamenter rejimlerde sorumlu makam hükümet olduğundan, icrai nitelikteki 

işlemlerin bu makam tarafından yapılması asıldır. Sorumsuz kanadı temsil eden 

Cumhurbaşkanı’nın işlem yapması durumunda ise, sorumluluğun üstlenilmesi 

bakımından karşı-imza kuralı işletilir. Cumhurbaşkanı’nın tek başına yaptığı 

işlemlerde, karşı-imza bulunmadığından siyasi sorumluluk mevcut değildir. 

AYM de konuyla ilgili, 27.4.1993 gün ve E.1992/37, K.1993/18 sayılı 

kararında,155 

 

“...Bugünün parlamenter sisteminde yürütme sorumluluğu hükumettedir. 

Bunun sonucu olarak da, günümüzde devlet başkanının bir kararının Başbakan ve 

ilgili bakanlar tarafından imzalanmasından çok, aslında Başbakan ve ilgili bakan 

tarafından alınan bir kararın devlet başkanınca imzalanarak biçimsel olarak 

tamamlanması söz konusudur... Cumhurbaşkanının, Anayasa ve diğer yasalarla tek 

başına yapabileceği belirtilen işlemler dışında kalan yürütme kapsamındaki bütün 

kararlarının hukuksallık kazanabilmesi için, Başbakan ve ilgili bakanlar tarafından 

imzalanmaları; Başbakan ve tüm bakanların imzaladıkları Bakanlar Kurulu 

Kararnamesi ile ilgili bakanın imzasını taşıyan müşterek kararnamenin de geçerlilik 

kazanabilmesi için Cumhurbaşkanı tarafından imzalanması anayasal bir 

                                                            
153 Ergun Özbudun, a.g.e., s.314. 
154 Ergun Özbudun, a.g.e., s.312. 
155AYMK, 27.4.1993, E.1992/37, K.1993/18 
http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id=1061&content= 
(11.6.2011) 
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zorunluluktur... Cumhurbaşkanının yürütmenin başı olarak karşı imza kuralı gereği 

imzalayacağı kararnameler, md. 104 uyarınca, yürütme alanına ilişkin görev ve 

yetkileri ile sınırlı anlaşılmak gerekir. 

 

diyerek karşı-imza kuralına vurgu yapmıştır. 1982 Anayasası’ndaki, 

Cumhurbaşkanı’nın bazı kararları, Başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanır, kuralı 

ancak, yürütmeye ilişkin olan ve BK’nin siyasal sorumluluğunu gerektirecek kararlar 

anlamında yorumlanmalıdır. Tersi durumda, yürütme alanında yer alan ve icrai 

yetkiler kullanan kişi ve kuruluşların eylem ve işlemlerinden siyasal yönden sorumlu 

tutulabilecek hiçbir makamın bulunmaması parlamenter sistemin mantığıyla 

bağdaşmaz. Bu nedenle karşı-imza kuralı yürütme alanındaki atamalarda geçerlidir. 

Oysa 1982 Anayasası md. 104’te, Cumhurbaşkanı’na kimi yüksek mahkemeler ile 

HSYK üyelerini atama yetkisi verilmesi yürütmenin başı sıfatıyla değil, Devlet’in 

başı olması dolayısıyla verilmiştir. Bunların, Cumhurbaşkanı tarafından tek başına 

kullanılabilecek yetkilerden olduğunda kuşku ve duraksamaya yer bulunmamaktadır 

değerlendirmesini yapmıştır. Mahkeme bu içtihadıyla; Cumhurbaşkanı’nın, yürütme 

alanına ilişkin yetkilerden siyasi sorumluluk gerektiren icrai nitelikteki yetkilerini 

karşı-imza ile kullanabileceğini, yürütme alanına giren ancak siyasi sorumluluk 

gerektirmeyen yetkileri ile devletin başı olması sıfatıyla kendisine tanınan yasama ve 

yargı ile ilgili yetkilerini, karşı-imza kuralı aranmadan tek başına kullanabileceğini 

belirtmiş bulunmaktadır.156 

Monarşinin erkleri konusunda tüm yetkilerini devrettiği ve tek başkanlık 

mantığının bulunduğu İsveç dışında parlamenter rejimlerde tüm Devlet adamları 

geleneksel imtiyazların sahibidir. Ama genellikle bu şeklen önemli ayrıcalıklar karşı 

imza yolu ile kullanılmakta, dolayısıyla da bakanlıklarca yerine getirilmektedir. Ne 

yazık ki Fransa ve Portekiz’de hükumetin karşı-imzasını öngörmeyen yeterince fazla 

sayıda Cumhurbaşkanı kararları vardır. Bu durumun sistematik olarak tersinin 

görüldüğü ülkeler de mevcuttur: İtalyan Anayasası md. 89, Norveç Anayasası’nın 

                                                            
156 Bülent Tanör, Necmi Yüzbaşıoğlu, a.g.e., s.327. 
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1911 yılında yapılan anayasa değişikliği ile karşı imza, kraliyet kararlarının geçerlilik 

şartı haline getirilerek, bakanların sorumluluğu zorunlu hale gelmiştir. Belçika 

Anayasası md. 106, Danimarka Anayasası md. 14, Lüksemburg Anayasası md.45, 

Hollanda Anayasası md.47-48, Finlandiya Anayasası md. 34. diğer ülkelerde 

Cumhurbaşkanı’nın tek başına yapabildiği, karşı-imza gerektirmeyen Başbakan’ı 

atamak, parlâmentoyu feshetmek, AYM’ye üye seçmek, Cumhurbaşkanlığı Genel 

Sekreterliği’ne personel atamak gibi bir veya çok fazla sayıda olmayan istisnai 

işlemleri mevcuttur: İspanya Anayasası md. 64, Portekiz Anayasası md. 143, 

Yunanistan Anayasası md. 35 gibi.157 

Bu işlemlerin Cumhurbaşkanı tarafından, tek başına yapılmasıyla resen veya 

doğrudan doğruya yapılması, anlam bakımından, tam olarak örtüşmese de söylenmek 

istenilenin, Cumhurbaşkanı’nın, başka bir organ, kurum ya da idari makamın katkısı 

olmaksızın, yapmış olduğu işlemlerin idari yargı denetimi dışında tutulması olduğu 

anlaşılmaktadır. Bu bakımdan; 1982 Anayasası md. 125’in düzenlenmesi söylenmek 

istenileni, noksansız anlatmaktadır.  Başka idari makamın katılımından kasıt; idari 

işlemin, başka bir idari makamın önerisi veya aday göstermesi sonucu alınması ya da 

işlemin Başbakan’ın veya ilgili bakanın imzasını da taşıması koşuluyla hukuki varlık 

kazanmasıdır. Örneğin, kimi kuruluşlara ve yüksek yargı organlarına üye seçmek, 

üniversitelerin rektör seçimine ilişkin Cumhurbaşkanı’nın görevleri böyledir. Yüksek 

yargı organlarının, üniversitelerin yetkili organlarının ön işlemi olmadan, 

Cumhurbaşkanı’nın, bu seçimleri yapması olanaklı değildir. O halde; 

Cumhurbaşkanı’nın seçim görevleriyle ilgili işlemlerinde, tek başına hareket ettiği 

söylenemeyeceğinden; bu işlemlerin idari davaya konu edilmelerine engel 

bulunmamaktadır.158    

                                                            
157 Jale Kalay, a.g.t., s.63 (Grewe C., Fabri H.R., Droits Constitutionnels Européens, PUF, Paris, 1. bs, 

1995, s.490-491) 
158 Turgut Candan, Açıklamalı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 3.bs., Ankara, Adalet Yayınevi, 

2009, s.239 
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Danıştay 5. D. 16.9.1993 gün ve E:1992/4035, K:1993/3177 sayılı kararı da 

bu görüşü destekler mahiyettedir. 159 

Hatta Danıştay içtihatlarıyla Cumhurbaşkanı’na yapılan aday önerisine veya 

belirlenmesine ilişkin başka organ, kurum veya makamın işlemini, 

Cumhurbaşkanı’nın nihai aşamadaki atama işleminden ayırarak; kesin ve 

yürütülebilir nitelikte gördüğü bu işlemin Cumhurbaşkanı’nın bu işleminden ayrı 

olarak idari davaya konu edilebileceğini, Cumhurbaşkanı’nın atama işlemi ile 

beraber birlikte idari davaya konu edilmesi halinde ise, bu işlemle birlikte hukuka 

uygunluk denetimine tabi tutulacağını kabul etmektedir.160 

AYİM’in kuruluşundan sonra AYİM Başkanunsözcülüğü’ne yapılan ilk 

atama esnasında, idarenin, davacı üyeden daha az kıdemli üyeleri aday göstermesi 

nedeniyle Cumhurbaşkanı’nın iradesini hatalı kullanmasına neden olduğu iddiasıyla 

atamaya ilişkin kararnamenin iptali istemiyle açılan davada; AYİM Daireler Kurulu, 

atama işlemini sebep ve maksat yönünden 1602 sayılı Kanunun 9. maddesine aykırı 

bularak iptal etmiştir.161 Başka bir davada ise, Cumhurbaşkanı tarafından kontenjan 

senatörü atanması işlemine karşı Danıştay’da açılan davada; Danıştay 12.D., 

Anayasa md. 70 ile Cumhurbaşkanı’na verilen üye seçme yetkisinin 1961 Anayasası 

md. 114’te sözü edilen işlemlerden olmadığından bahisle yargısal denetime tabi bir 

işlem olmadığına ve Danıştay’da görülmesine imkan bulunmadığından görev 

noktasından reddine karar vermiştir.162 

Diğer bir Danıştay kararında ise, 1982 Anayasası ile Cumhurbaşkanı’na 

verilen yetkilerle ilgili olarak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu md. 13’ü 
                                                            
159 “.. Cumhurbaşkanının bütün işlemleri değil yalnızca onun tek başına veya resen ya da doğrudan 

doğruya yaptığı işlemler yargı denetimi dışında tutulmuş olup; Cumhurbaşkanının başka organ ya 
da kurumların katkıları sonucu oluşturduğu dolayısıyla yukarıdaki sözcüklerin ortak anlamlarıyla 
vurguladıkları niteliği taşıyan işlemlerin, en başta hukuk devleti ilkesinin doğal gereği olarak, dava 
yoluyla yargı denetimine tabi oldukları konusunda herhangi bir duraksamaya yer 
bulunmamaktadır.”  Danıştay 5.D. 16.9.1993, E:1992/4035, K:1993/3177, DD, Y.1995, S.89, 
s.277 

160  Turgut Candan, a.g.e., s.240 
161 AYİM Daireler Kurulu, 15.2.1974, E.1974/43, K.1974/154,  www.msb.gov.tr/ayim/ayim_ana.asp 
(15.6.2011) 
162 Danıstay 12. D. 16.2.1979, E.1979/547, K.1979/575, İdari Yargı Dergisi, 1979, S.8., s.53. 
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değiştiren 3826 sayılı Kanun’un geçici md. 1 uyarınca Milli Eğitim Bakanı’nın ve 

Başbakan’ın önerdiği adaylar arasından Cumhurbaşkanı’nca Çanakkale 18 Mart 

Üniversitesi’ne kurucu rektör olarak atanan davacının, bu görevinden alınması ve 

yerine aynı usulle gösterilen adaylar arasından bir başkasının atanmasına ilişkin 

7.6.1994 tarihli 21953 sayılı RG’de yayımlanan 94/23 sayılı Cumhurbaşkanlığı 

kararının iptali istemiyle açılan davada; Danıştay 8. D., yapılan işlemin 

Cumhurbaşkanı’nın doğrudan doğruya yaptığı işlemlerden olduğundan bahisle 

Anayasal ve yasal nedenlerle yargı denetimi dışında olduğundan davanın 

incelenmeksizin reddine karar vermiştir.163 Ancak, Danıştay İdari Dava Daireleri 

Kurulu (DİDDGK) anılan kararı, dava konusu işlemin Cumhurbaşkanı’nın tek başına 

ve re’sen tesis ettiği işlemlerden olmadığından bahisle dava konusu olabileceği 

gerekçesiyle bozmuştur.164 Daha sonra konu ile ilgili açılan davalarda, Danıstay 8. D. 

istikrarlı bir biçimde, rektör atama işleminin dava konusu edilebilir işlem olduğunu 

kabul etmiştir.165 

Yukarıdaki aktarılan kararda da belirtildiği gibi Danıştay, rektör seçimi 

işleminin Cumhurbaşkanı’nın tek başına yaptığı işlemler arasında görmemiştir. 
                                                            
163 Danıstay 8. D. 29.6.1994, E.1994/3932, K.1994/1977 (yayınlanmamış karar) 
164 Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, 4.11.1994, E.1994/482, K.1994/619, DD. S.90, s.95. 
165 “....2709 Sayılı T.C. Anayasasının 105.maddesinde, Cumhurbaşkanının, Anayasa ve diğer 
yasalarda, Başbakan ve ilgili bakanın imzalarına gerek olmaksızın tek başına yapabileceği belirtilen 
işlemleri dışındaki tüm kararlarının, Başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanacağı, bu kararlardan 
Başbakan ve ilgili bakanın sorumlu olduğu, Cumhurbaşkanının doğrudan imzaladığı karar ve emirler 
aleyhine AYM dahil, yargı yerlerine başvurulamayacağı, 125. maddesinin ikinci fıkrasında da, 
Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemlerin yargı denetimi dışında olduğu kurallarına yer 
verilmiştir. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 2.maddesinin (3) numaralı fıkrasında da aynı 
yönde bir kurala yer verilerek, Cumhurbaşkanının doğrudan doğruya yaptığı işlemlerin idari yargı 
denetimi dışında olduğu belirtilmiştir. Buna göre, Cumhurbaşkanının, tüm işlemleri değil, yalnızca tek 
başına (doğrudan doğruya) yaptığı işlemler yargı denetimi dışında tutulmuştur. Cumhurbaşkanının, 
başka organ ya da kurumların katkıları sonucu oluşturduğu, dolayısıyla yukarıda belirtilen nitelikleri 
taşımayan işlemleri yargı denetimine tabi olacağı açıktır. 2547 Sayılı Yükseköğretim Yasasının 
13.maddesinin (a) fıkrasının 1. bendini değiştiren 3826 sayılı Yasanın Geçici 1. maddesinin ikinci 
fıkrası uyarınca, yeni kurulan devlet üniversiteleri kurucu rektörlerinin atanması, Milli Eğitim Bakanı 
ve Başbakanın önereceği 3 isim arasından Cumhurbaşkanınca  yapılmakta, aynı Yasaya 2653 sayılı 
Yasa ile eklenen Ek:1 maddeye göre de, kurucu rektörler bu Yasada belirtilen süreler dolmadan 
tayinlerindeki usule uygun olarak Cumhurbaşkanınca görevden alınabilmektedirler. Bu işlemlerin, 
Cumhurbaşkanının tek başına veya doğrudan doğruya yaptığı işlemler olarak nitelendirilmelerine 
olanak bulunmadığından, dava konusu yapılabileceklerinin kabulü gerekmektedir. (Danıştay 8. D. 
31.5.1995, E.1994/5965, K.1995/1797, http://www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp (11.6.2011)  
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Bu kararlar ışığı altında, Cumhurbaşkanı’nın tek başına, başka hiç bir 

kurumun ve kuruluşun katkısı olmadan yaptığı işlemleri yargı denetimi dışındadır. 

Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemlerin yargı denetimi dışında 

tutulması hukuk devleti ilkelerinden olan idarenin yargısal denetimine getirilen bir 

sınırlama olması nedeniyle, bu işlemlerin ilgililerin medeni hak ve yükümlülüklerini 

etkiler nitelikte olmaları halinde, İHAS md. 6’ya aykırı olacağı söylenebilir. 

Dolayısıyla anılan işlemlere yargısal bağışıklık tanımak yerine, yetki, şekil, 

usul ve maksat unsurları yönünden bir denetime tabî tutup, bu unsurlar bakımından 

herhangi bir sakatlığın göze çarpmaması halinde, salt takdire ilişkin bulunan sebep 

unsurunu incelemeden işlemi yargısal denetime tabi tutmak hukuk devleti ilkesine 

daha uygun düşecektir.166  

  

B. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararları 

1. Genel Olarak 

HSYK, idari işlemler tesis eden idari bir kurumdur. Kurul üyelerinin bir 

kısmının hakim ve savcılardan olması onun idari bir kurul olmasını değiştirmez. 

Hukukçuların büyük bölümünün görüşü de bu kararların idari nitelikte kararlar 

olduğu şeklindedir.167 

HSYK’nın, Anayasa ve kanunlarla verilen görevlerini incelediğimizde, 

herhangi bir bakanlığın personel genel müdürlüğü gibi görev yaptığı görülmektedir. 

                                                            
166 İl Han Özay, “Türkiye’de İdari Yargının İşlev ve Kapsamı”, İdari Yargıda Son Gelişmeler 
Sempozyumu, Danıstay Başkanlığı Yayını, Ankara, Haziran 1992, s.27. 
167 İhsan Olgun, “Anayasa Karşısında İdarenin Denetimi”,Türk İdare Dergisi, Y.46, S.351-352, 
s.134 
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“..HSYK üyelerinin çoğu hakimlerden oluşsa bile gördüğü fonksiyonun niteliği itibari 

ile idari bir organdır. Bu nedenle yaptığı işlemler de açıkça idari işlem niteliği 

taşımaktadır.”168 

“..Bu kurulun bir yargı yeri ya da mahkeme olduğunu, işlemlerin yargısal sayılacağını, 

herhalde kimse ileri sürecek değildir. O halde HSYK, yargı bölümünde tipik bir idari 

heyet, kararları da tipik idari işlemlerdir.”169  

“..Adalet Bakanının, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun başkanı, bakanlık 

müsteşarının da kurulun doğal üyesi olarak kabul edildiği yeni sistemde, ayrı bir 

örgütü, özerk bütçesi, binası, hatta sekreteryası bile bulunmayan ve işleri bakanlık 

memurlarınca görülen Kurul’un, bu yapısı ve görüntüsü ile, bakanlık merkez 

örgütünün herhangi bir biriminden pek farkı bulunmamaktadır. Dolayısıyla, bugünkü 

sistemde Adalet Bakanının başkanı, Bakanlık Müsteşarının üyesi olduğu, beş tane 

yüksek hakimin bulunduğu Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, yürütme ağırlıklı, 

yürütme egemen bir kuruldur.”170 

HSYK’nın eski hali ile ilgili171 doktrinde hâkim olan görüşe göre; HSYK, 

çoğunluğu hâkimlik mesleğinden olan üyelerden oluşmakta ise de, gördüğü 

fonksiyonun niteliği itibariyle, hâkim ve savcıların özlük hakları konusunda yetkili 

idari bir kuruluştur. Bu nedenle yaptığı işlemler de açıkça idari işlem niteliği 

taşımaktadır.172 

HSYK kararlarına getirilen yargısal kısıtlama ile ilgili olarak; diğer kamu 

görevlilerinin özlük haklarında değişiklik meydana getiren idari işlemlere karşı 

yargıya başvurma haklarının bulunduğu kastedilerek, ülkemizde en sıradan, en basit 

bir kamu görevlisine tanınmış olan hukuksal güvencenin hâkim ve savcılardan 

                                                            
168 Ergun Özbudun, a.g.e., s.338 
169 Sait Güran,  a.g.m., . s.41.42 
170 Nuri Alan., “Türk İdari Yargısında Yerindelik ve Takdir Yetkisinin Değerlendirilmesi”, İdari 
Yargıda Son Gelismeler Sempozyumu, Ankara, Danıştay Başkanlığı Yayını, 10-11-12 Haziran 
1982, s.60. 
171 Eski durum:12.9.2010 tarihinde yapılan referandum sonucunda 23.09.2010 tarihinde yürürlüğe 
giren 5982 sayılı Kanun’dan önceki durum 
172 Ergun Özbudun,  a.g.e., s.363 
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esirgendiği, bu sebeple hâkim ve savcıların güvenceli ve görev yaptıkları 

mahkemelerin de bağımsız olduklarından söz edilemeyeceği eleştirileri 

yapılmıştır.173 

Referandum sonucu yürürlüğe giren Anayasa değişikliği ile beraber oluşan 

yeni dönemde de, bu işlemlerin farklı değerlendirileceği düşünülemez. Çünkü, 7 

HSYK üyesinden 6 tanesinin hakim sınıfından olduğu eski dönemde, bu yorumlar 

yapılırken, yeni dönemde bir çok kesimden174 kişinin bu kurula seçiminin sağlanması 

kurulu daha idari hale getirmiştir. 

1961 Anayasası döneminde bu kurulun görevlerini ifa eden iki kurul var idi. 

Bunlardan birisi Yüksek Hakimler Kurulu, (YHK) diğeri ise Yüksek Savcılar Kurulu 

(YSK), bu kurulların kararlarının yargı denetimine açık olduğu ve bu kurullarca 

verilmiş olan kararların da Danıştay tarafından yargısal denetiminin yapıldığı 

düşünüldüğünde bu kararların idari kararlar olduğu daha ağır basmaktadır. Genellikle 

1982 Anayasası hazırlanmadan önce darbe döneminde bu kurulun kararlarını yargı 

denetimi dışında bırakmak için bu kararların yargısal kararlar olduğu ileri sürülmüş 

ise de bu iddialara pek itibar edilmemiştir. 

Ayrıca, referandum sonucu 23.9.2010 tarihinde yürürlüğe giren Anayasa 

değişikliği ile beraber 1982 Anayasası md. 159 değişmiş ve yeni haliyle “Kurulun 

meslekten çıkarma cezasına ilişkin olanlar dışındaki kararlarına karşı yargı 

mercilerine başvurulamaz.” denilerek HSYK’nın meslekten çıkarma kararlarına karşı 

dava açılabileceği öngörülmüş ve bu düzenlemeye paralel olarak HSYK Kanunu’nun 

ilgili maddesiyle de bu kararlara karşı Danıştay’da dava açılabileceği hüküm altına 

alınmıştır. 

                                                            
173 Metin Günday, “Hukuk Devleti ve Yargı,” TÜSİAD Demokratik Standartların Yükseltilmesi 
Paketi Tartışma Toplantıları Dizisi–4, İstanbul, TÜSİAD Yayınları, 1997, s.25. 
174 Avukatlardan, öğretim üyelerinden ve alt derece mahkemelerde görev yapan hakim ve savcıların 
seçimle HSYK’ya katılması sağlanmıştır. 
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Dolayısıyla kanun koyucu da bu kararların idari işlem mahiyetinde kararlar 

olduğu tezini güçlendirmiştir. Örneğin disiplin cezası verme, atama, intibak, terfi gibi 

işlemlerde olduğu gibi... 

HSYK’nın idari nitelikli bir kuruluş olduğundan hareketle, 1961 

Anayasası’nın yürürlükte olduğu dönemde HYK kararlarına karşı Danıştay’a dava 

açılabiliyordu. Aynı dönemde AYM de, HYK’nın yapısında Adalet Bakanı’nın 

başkan olarak bulunması nedeniyle, bir yürütme görevlisinin mahkemeye başkanlık 

etmesi düşünülemeyeceğinden, HYK’nın yargısal bir kuruluş, kararlarını da yargısal 

nitelikli karar olarak kabul edilemeyeceğini belirtmiştir.175 

Tüm bu açıklamalar ışığında, HSYK’nın idari bir işlevi yerine getiren özel 

nitelikli anayasal bir kuruluş olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Zira her ne kadar 

çoğunluk olarak hakim ve savcılardan teşekkül etmekte ise de, başkanı yürütmenin 

temsilcisi olan Adalet Bakanı’dır. Adalet Bakanlığı müsteşarının da meslekten hâkim 

olmakla birlikte, idare içinde ve Adalet Bakanı’nın emrinde görev yapan bir 

bürokrattır. Öncelikle böyle bir kuruluşun yargı mercii olarak kabul edilmesi 

mümkün değildir. Diğer taraftan, HSYK’nın işlevi açısından değerlendirilmesi 

sonucunda ise, hakim ve savcıları mesleğe kabul etme, atama, yükseltme, disiplin 

cezası verme gibi özlük işlerine yönelik kararlar verdiği görülmektedir. Bu işlemlerin 

idari nitelikli işlemler olduğu hususunda herhangi bir kuşku bulunmadığı 

kanısındayız. 

HSYK kararları, bir inha ve istişare niteliğinde olmayan ve herhangi bir 

makam ve merciin onayı gerekmeksizin hukuksal sonuç doğuran ve uygulanması 

gereken işlemler olduğu için idari nitelikte kararlardır. Ayrıca bu kurulun yargısal 

nitelikte sonuç doğuran karar verme yetkisi de yoktur. Dolayısıyla bu kurul, yargı 

                                                            
175 AYMK, 15.5.1963, E.1963/169, K.1963/113, 
http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id=44&content= 
(11.6.2011), AYMK, 27.1.1977, E.1976/43, K.1977/4, 
http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id=484&content= 
(11.6.2011)  
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yetkisinin kullanılması konusunda değil, yargının yönetimi ve denetimi konularında 

yetkili olan bir kurumdur. Bu özelliği nedeniyle de HSYK idari bir kurul ve kararları 

da şüphesiz idari nitelikte kararlardır. Böyle olduğu içindir ki yukarıda da anlatıldığı 

gibi, 1961 Anayasası döneminde bu kurulun kararları, Danıştay tarafından hukuksal 

denetime tabi tutulmuştur. Üstelik bu denetim, 1971 Anayasa değişiklikleri ile 

yasaklanmasına rağmen AYM, bu yasağı 27.1.1977 tarihli kararı ile iptal etmiştir.176 

HSYK, 12.9.2010 tarihinde yapılan referandum sonucunda 23.9.2010 

tarihinde yürürlüğe giren ve 5982 sayılı Kanun’dan önce, 3 asıl ve 2 yedek üye 

Yargıtay Genel Kurulu’nca Yargıtay başkan ve üyeleri arasından, 2 asıl ve 2 yedek 

üye Danıştay başkan ve üyeleri arasından Danıştay Genel Kurulu’nca yapılan seçim 

sonucunda teklif edilen 3 katı kadar aday arasından Cumhurbaşkanı’nca seçiliyordu. 

Aynı zamanda Adalet Bakanı ile Adalet Bakanlığı müsteşarı kurulun doğal üyesi idi. 

Kurul tek yapıda görev yapıyordu. 23.9.2010 tarihinde referandum sonucu yürürlüğe 

giren 5982 sayılı Anayasa değişikliğine ilişkin Kanun ile kurulun yapısı değiştirilmiş 

ve daireler halinde iş bölümü esasına göre görev yapmaya başlamıştır. Bu Anayasa 

değişikliği ile 1982 Anayasası md. 159 değiştirilmiş ve HSYK’nın yapısı tamamen 

değiştirilmiştir. Buna göre, “Kurulun Başkanı Adalet Bakanıdır. Adalet Bakanlığı 

Müsteşarı Kurulun tabiî üyesidir. Kurulun, dört asıl üyesi, nitelikleri kanunda 

belirtilen; yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim 

üyeleri ile avukatlar arasından Cumhurbaşkanınca, üç asıl ve üç yedek üyesi 

Yargıtay üyeleri arasından Yargıtay Genel Kurulunca, iki asıl ve iki yedek üyesi 

Danıştay üyeleri arasından Danıştay Genel Kurulunca, bir asıl ve bir yedek üyesi 

Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunca kendi üyeleri arasından, yedi asıl ve dört 

yedek üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri 

yitirmemiş  adlî  yargı  hâkim ve savcıları arasından adlî yargı hâkim   ve  

savcılarınca,  üç  asıl ve iki yedek üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı 

                                                            
176 Murat Yanık, “Karşılaştırmalı Hukuk ve Uluslararası Standartlar Işığında HSYK’nın Oluşumu, 
Çalışma Şekli ve Kararlarının Denetimi,” Anayasa Yargısı, 2010, S.27, s.171, ss.161-216   
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gerektiren nitelikleri yitirmemiş idarî yargı hâkim ve savcıları arasından idarî yargı 

hâkim ve savcılarınca, dört yıl için seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.” 

hükümleri ile HSYK üyelerinin kimler arasından seçileceği düzenlenmiştir. 

Böylece kurulun yapısı tamamen değiştirilmiş ve daha idari bir yapıya 

dönüşmüştür. 

 

2. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararlarının Yargısal Denetimi 
 

Bir önceki bölümde, HSYK’nın idari bir kurul, kararlarının da idari bir işlem 

olduğu yönünde değerlendirmelerde bulunduk. Bu bölümde HSYK tarafından alınan 

kararların yargısal denetimini yargı kararları eşliğinde daha ayrıntılı olarak 

incelemeye çalışacağız. 

Ülkemizde amacı hâkimlerle savcıların özlük işlerine bakmak olan ve her 

halde ülkemizde en çok eleştirilmiş anayasal kurumlardan biri olan HSYK, 

13.5.1981 gün ve 2461 sayılı Hakim Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile 

kurulmuştur. HSYK, 1961 Anayasası döneminde var olan YHK ve YSK’nın 

birleştirilmiş halidir. İhtilal yönetimi iktidarı aldıktan sonra yaptığı ilk faaliyetlerden 

birisi HSYK kararlarını yargı denetimi dışına çıkarmak olmuş177ve aynı kanunun 

geçici 7. maddesinin 2. bendi ile de, “Birinci fıkra hükümlerine göre Hâkimler ve 

Savcılar Yüksek Kuruluna intikal eden işlerden daha önce yetkili kurullarca karara 

bağlanmış olup da bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte itiraz süresi dolmamış 

olanlar hakkında ilgililerin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun göreve başladığı 

tarihten itibaren 10 gün içinde itiraz hakları ve kanuni şekil ve süresi içinde 

aşağıdaki üçüncü fıkra esaslarına göre dava açma hakları saklıdır”, hükmü 
                                                            
1771982 Anayasası’ndan önce, Milli Güvenlik Konseyi döneminde çıkarılan 2461 sayılı Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu’nun 3.6.1983 tarih ve 2335 sayılı Kanun’la değişik 12. maddenin son 
fıkrasında, HSYK’nın verdiği kararlara karşı, ilgililerin veya Adalet Bakanının, “kararın bir defa daha 
incelenmesi”ni istemeleri mümkündür. Kurul’un yeniden inceleyerek verdiği kararlara karşı, 
ilgililerin, yaptığı itirazı inceleyen “İtirazları İnceleme Kurulu”nun kararları aleyhine, herhangi bir 
yargı merciine başvuru yolu kapalı olduğu hüküm altına alınmıştır. 
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getirilerek eski kurul döneminde alınan kararlar aleyhine dava açma hakkı saklı 

tutulmuştur.  

Konu ile ilgili, hakim olan davacıya yer değiştirme cezası verilmesine ilişkin 

YHK’nın üçüncü bölümüne ilişkin kararının iptali istemiyle açılan davada, Danıştay 

10.D., 14.5.1981 tarihinde yürürlüğe giren 2461 sayılı Kanun’un 12. maddesinde, 

kurulca verilecek kararlara karşı bu kararın tebliğinden itibaren 10 gün içinde 

itirazları inceleme kuruluna itiraz edilebileceği ve itirazlar üzerinde verilecek 

kararların kesin olduğu bu kararlara karşı idari ve kazai mercie başvurulamayacağı 

hükümlerine vurgu yapılarak YHK’ca 13.5.1981 tarihinde verilen ve davacıya 

20.7.1981 tarihinde tebliğ edilen karara karşı 14.5.1981 tarihinde kurulan HSYK’ya 

yapılan itiraz üzerine itirazın reddi yolundaki karar kesinleştiği gerekçesiyle dava 

yolunun bulunmadığına karar vermiştir.178 

AYM, 1961 Anayasası döneminde yargı yolu açık olan YHK ile YSK 

kararlarını yargı denetimi dışına çıkaran anayasal düzenlemeleri Anayasa’ya aykırı 

bularak iptal etmiştir.179 

1982 Anayasası’ndan önce, MGKO döneminde çıkarılan 2461 sayılı 

Kanun’un 3.6.1983 tarih ve 2335 sayılı Kanun’la değişik 12. maddesinin son 

fıkrasında, HSYK’nın verdiği kararlara karşı, ilgililerin veya Adalet Bakanı’nın, 

kararın bir defa daha incelenmesini istemeleri mümkündür. HSYK’nın yeniden 

                                                            
178 Danıştay 10. D. 6/2/1985, E.1984/1750, K.1985/166, 
http://www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp (11.6.2011) 
179 “..1961 Anayasasında 20.9.1971 gün ve 1488 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle 114.maddeye 
getirilen ‘Yüksek Hâkimler Kurulu kararları aleyhine başka merciilere başvurulmaz” hükmü ile, gene 
anılan kanun ile değiştirilen Anayasanın 137.maddesindeki, Yüksek Savcılar Kurulu kararları 
aleyhine herhangi bir mercie başvurulamayacağı konusundaki düzenleme, Danıştay 5. Dairesi’nin 
yaptığı başvuru sonrasında, AYM tarafından ayrı ayrı iptal edilmiş bulunmaktadır. Yüksek Hâkimler 
Kurulu kararlarına yargı yolu kapatılmasına ilişkin düzenlemeyi, Yüksek Mahkeme; AİHS’nin 6’ncı 
maddesine, 1961 Anayasasının 2., 31 ve 114’ncü maddelerine aykırı bularak, “Hakimi yargı yoluna 
başvurma hakkından yoksun olan bir devlette, bireylerin hukuksal güvenceye sahip olduğu 
savunulamaz. Şikayete uğrayan veya denetim nedeniyle hakkında soruşturma açılan hâkim, Yüksek 
Hâkimler Kurulu kararıyla meslekten çıkarılabilecek, fakat hâkim, bu karara karsı yargı yerine 
başvuramayacaktır. Bunun hukuka bağdaşır bir yönü yoktur. (AYMK, 27.1.1977, E.1976/43, 
K.1977/4 
http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id=484&content= 
(11.6.2011) 
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inceleyerek verdiği kararlara karşı, ilgililerin, yaptığı itirazı inceleyen İtirazları 

İnceleme Kurulu’nun kararları aleyhine, herhangi bir yargı merciine başvuru yolu 

kapalıdır. Böylece, itirazları inceleme kurulu kararları da yargı denetimi dışında 

kalmaktadır. Ancak 1961 Anayasası döneminde, Yargıtay üyelerinden oluşan 

YHK’nin aldığı kararlar aleyhine Danıştay’da dava açılabiliyordu ve Danıştay 

tarafından da bu kararların pek çoğu iptal edilmekteydi. 

1961 Anayasası döneminde hakimler ve savcılar ile ilgili karar alma yetkisine 

sahip olan kurulların işlemleri Danıştayca yargısal denetime tabi tutuluyordu. 

Örneğin, Danıştay 5. D. 10.11.1983 gün ve E:1982/3889, K:1983/7418 sayılı 

kararı180 ile YSK tarafından verilen yer değiştirme cezasını iptal edilmiştir.  

1980 darbesi sonrası hem 1982 Anayasası yürürlüğe girmeden önce çıkarılan 

Kanun’la hem de 1982 Anayasası ile HSYK kararları yargı denetimi dışında 

tutulmuştur. Bu kararlar aleyhine açılan davalarda, yargı denetimi dışında olduğu 

gerekçesiyle yargısal denetim yapılamamıştır. 23.9.2010 tarihinde yürürlüğe giren 

5982 sayılı Kanun’la yapılan Anayasa değişikliği ile beraber HSYK’nın meslekten 

çıkarma kararları yargı denetimine açılmış ve bu kararlara karşı açılacak davalarda 

Danıştay’ın görevli ve yetkili olduğu düzenlenmiştir. 
                                                            
180 “... İşleme esas alınan soruşturma dosyasının incelenmesinden, davacıya isnat olunan tarafsız 
davranmadığı hususunun sübuta ermediği, buna rağmen müfettiş tarafından adı geçenin tutum ve 
davranışlarının tarafsızlığı konusunda şüphe uyandıracak nitelikte bulunduğu belirtilmiş ise de, bu 
kanaati kuvvetlendirici olaylar belirlenemediğine göre kanaatin objektif değerlendirmelere 
dayanmadığı sonucuna varılmıştır. Bu durumda mücerret kanaati işleme esas almak isabetli 
görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle, hukuki dayanağı bulunmayan dava konusu yer değiştirme 
cezasının iptaline karar verildi.” http://www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp  (11.6.2011) 
“... Davacıya ait sicil dosyasının incelenmesinden, meslek yaşamı boyunca tercihen yükselmesine 
engel olacak bir cezaya çarptırılmadığı bir önceki dönemde tercihan yükseldiği, son terfi döneminde 
Yargıtaydan yeterli sayıda iş geçirdiği, not oranının tercihan yükselmesi için yeterli olduğu ancak 
1980 yılı hal kağıdında müfettişce mesleki bilgi, çalışma ve başarısının orta derecede takdir edildiği, 
C.Savcısı tarafından düzenlenen sicil fişinde de adiyen yükselmeye layık olduğu yolunda kanaat 
belirtildiği anlaşılmaktadır. Ancak davacının sicil dosyasındaki bütün değerlendirme fişleri ile hal 
kağıtlarının incelenmesinden uyuşmazlık döneminden önce iki kez tercihen bir kez de mümtazen terfi 
ettiği, tezkiye fişi ve hal kağıtları ile son terfi döneminde çıkardığı iş sayısı, Yargıtaydan geçen dosya 
sayısı ve iyi not ortalaması yönünden de vasati liyakatin üstünde bir liyakat gösterdiği son tezkiye fişi 
ile hal kağıdının aleyhine bir takdiri gerektirecek nitelikte olmadığı kanısına varılmıştır. Açıklanan 
nedenlerle tercihan yükselmesine engel bir hali bulunmayan davacının, adiyen terfi ettirilmesi 
yolundaki davalı idare işleminin iptaline karar verildi.” Danıştay 5. D., 13.10.1983, E:1982/2026, 
K:1983/6760 sayılı kararı http://www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp (11.6.2011) 



72 

 

5982 sayılı Kanun’la Anayasa’nın 159. maddesi değiştirilmiş ve HSYK’nın 

meslekten çıkarma cezasına ilişkin olanlar dışındaki kararlarına karşı yargı 

mercilerine başvurulamaz denilerek meslekten çıkarma kararlarına karşı dava yolu 

öngörülmüş ve Anayasa değişikliğine paralel bir biçimde 6087 sayılı Hakimler ve 

Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu’nun 33. maddesinin 5. Bendinde de meslekten 

çıkarma cezasına ilişkin HSYK genel kurulu kararlarına karşı Danıştay’da dava 

açılabileceği hüküm altına alnmıştır. 

HSYK kararlarına karşı yargı yolunun kapatılmasının gerekçesi olarak 

HSYK’nın çoğunun yüksek hakimlerden oluşması ve de kararlarına karşı yine 

yüksek hakimlerden oluşan bir kurulda kararın denetlenmesi olanağının mevcut 

olması öne sürülmektedir. HSYK, hakimlere özgü hak aranan bir yargı yeri olmayıp 

hakimlerin özlük haklarına ilişkin işlem tesis eden bir idari mercidir. Tesis ettiği tüm 

işlemler de yargısal olmayıp idari nitelikteki işlemlerdir. HSYK’da yüksek yargı 

organı üyelerinin bulunması idari organ niteliğini değiştirmez. Bu nedenle yargı 

yolunu engelleyen anayasal düzenleme olmasaydı, Anayasa md. 125 gereğince, bu 

işlemlerin dava konusu edilmesi tabi olacaktır.181 

Görüldüğü gibi eski HSYK ile ilgili, 1982 Anayasası döneminde, HSYK 

kararlarına karşı yargı organlarına başvurmak yasak olduğu gibi, adil yargılanmanın 

uluslararası standartlarına uygun etkili bir itiraz yolu da öngörülmemiştir. Zira, itiraz 

üzerine oluşturulan İtirazları İnceleme Kurulu’nda yedek üyelerin sayısı ilk kararı 

veren asil üyelerin sayısından az olduğundan bu yöntemin etkili bir itiraz yolu 

olduğu söylenemez.182  

Öğretide, HSYK’nın idari bir kuruluş olarak tesis ettiği mesleğe kabul etme, 

atama, yükseltme, disiplin cezası verme gibi özlük işlemlerinin, diğer tüm idari 

işlemler gibi yargısal denetime tabi olmalarının gerektiği, mevcut durumun hâkim 

bağımsızlığını zedelediği gibi hâkim ve savcıları hukuki güvenceden yoksun 

                                                            
181 Orhun Yet, a.g.m., s.16 
182 Murat Yanık, a.g.m., s.205 
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bıraktığı, bu yargısal kısıtlamanın hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmadığı birçok yazar 

tarafından kabul edilen baskın görüş niteliğindedir.183 

Bu kararların yargı denetimine açılmamasının hukuk devleti ilkesi ile 

bağdaşmadığı daha sonraki bölümde ayrıntılı olarak inceleneceğinden burada sadece 

bu kadar bilgi verilmekle yetinilecek ve HSYK’nın kararlarının yapısı incelenecektir. 

HSYK’nın bazı kararlarının yargısal denetiminin Danıştay tarafından 

yapıldığı müşahede edilmiştir. Danıştay, HSYK’nın görevine girmeyen bir konuda 

almış olduğu bir kararın yargısal incelemesini yaparak iptal etmiştir.  

Konu ile ilgili, yargı kararlarından örnek verecek olursak, geçici görevli 

bulunduğu Yargıtay tetkik hakimliğindeki 6 aylık yetki gündeliği ile gidiş dönüş yol 

harcırahının tarafına verilmemesine ilişkin HSYK’nın kararı ile buna dayalı Adalet 

Bakanlığı işleminin iptali istemiyle açılan davada; idare mahkemesince, 2461 sayılı 

Kanun’un 2835 sayılı Kanun’la değişik 12. maddesinin son fıkrasına göre, HSYK’ca 

verilen kararların kesin olması ve bu kararlar hakkında başka bir idari ya da kazai 

mercie başvurma olanağının bulunmaması ve Anayasa’nın 159. maddesi uyarınca 

HSYK kararlarına karşı dava açılmasının imkansız olduğu gerekçesiyle davanın 

incelenmeksizin reddine karar verilmiştir. Bu kararı temyizen inceleyen Danıştay 5. 

Dairesi, idare mahkemesi kararını Adalet Bakanlığı’nın görevinde olan bir konuda 

HSYK’nın işlem tesis edemeyeceği gerekçesiyle bozmuş184 ve HSYK’nın görevine 

girmeyen konularda almış olduğu kararların yargısal denetimini yapmıştır. 

Danıştay başka bir kararında ise, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu’nda 

başmüfettiş olarak görev yapan davacının, hakimlik ve savcılık görevine naklen 

atanmasına ilişkin Adalet Bakanı’nın HSYK’ya yapmış olduğu teklifi içeren işlemin 

iptali istemiyle açılan davada, idare mahkemesince, idareler arasındaki iç yazışma 

niteliğinde olan ve tek başına hukuki sonuç doğurma niteliği bulunmayan Adalet 

Bakanlığı işlemine karşı açılan davanın esasının incelenme olanağı bulunmadığı 
                                                            
183A.Şeref Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s.30 
184Danıştay 5. D. 28.5.1986, K:1986/757, E:1986/512, 
http://www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp (11.6.2011) 
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gerekçesiyle, davanın incelenmeksizin reddine karar verilmiştir. Danıştay bu kararın 

temyiz incelemesinde şu gerekçeyle kararı bozmuştur.185 

“.....Adalet Bakanı’nın merkez teşkilatında çalışan hakimler ve savcılar için 

HSYK’ya yaptığı teklif, ilgili hakim veya savcının merkez teşkilatında bulunduğu 

görevden alınması sonucunu doğuran kesin nitelikte bir idari işlemdir. 

Olayda, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu’nda müfettiş olarak görev yapan davacı, 

Adalet Bakanlığı'nın teklifi üzerine müfettişlik görevinden alınmış, HSYK’ca 

çıkartılan 2003 yılı temmuz dönemi hakim-savcı atama kararnamesi ile Ankara 

Cumhuriyet Savcılığı’na atanmıştır. Bu durumda, davacının müfettişlikten alınması 

yolundaki Adalet Bakanlığı teklifinin, iptal davasına konu edilebilecek kesin ve icrai 

bir işlem niteliğini taşıdığı açık olduğundan, anılan teklifin; atamaya esas somut bilgi 

ve belgeleri içerip içermediği, takdir yetkisinin idarece kamu yararı ve hizmet 

gerekleri yönünden yerinde kullanılıp kullanılmadığı açısından yargısal denetime tabi 

tutulması gerekirken Mahkemece yapılan nitelendirmede ve davanın usulden reddi 

yolundaki kararda hukuki isabet görülmemektedir.”  
 

diyerek HSYK işlemine dayanak olacak Adalet Bakanlığı işleminin 

yargısal denetiminin yapılması gerektiğine hükmetmiştir. Bu kararın sonucu 

HSYK kararının apaçık bir biçimde dolaylı olarak denetlenmesidir. 

 Danıştay başka bir kararında ise186 HSYK’nın görevine giren bir konuda 

Adalet Bakanlığı’nca işlem tesis edilmesini hukuka aykırı bulmuş ve idare 

mahkemesi kararını bozmuştur. Dolayısıyla Danıştay, HSYK’nın görevi ve yetkisine 

girmediği bir konuda almış olduğu kararın yargısal denetiminin yapılması gerektiği 

sonucuna varılmıştır. HSYK kararlarının yargısal denetime açılması sorununu hukuk 

devleti ilkesi bağlamında son bölümde inceleyeceğiz. 

 
                                                            
185Danıştay 5.D. 28.6.2004, E.2003/6399, K.2004/3046, 
http://www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp (11.6.2011) 
186“... 2802 sayılı Kanun’un 39. maddesi ile HSYK Kanunu’nun 4/3-a ve 19. maddeleri birlikte 
yorumlandığında, başka mesleklerden hakim ve savcılık mesleğine geçmek için yapılacak talepleri 
inceleme yetkisinin HSYK’ya ait olduğu görülmektedir. Bu durumda Adalet Bakanlığı’nın mesleğe 
kabul şartlarını inceleyerek kurula intikal ettirmeme yetkisi bulunmadığından, temyiz isteminin 
kabulü ile İdare Mahkemesi kararının bozulmasına karar verilmiştir.” Danıştay 5. D. E.1986/829 
K:1987/52,  http://www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp (11.6.2011) 
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C. Yüksek Askeri Şura Kararları 

1. Genel Olarak 
 

YAŞ, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinden itibaren var olmuştur. YAŞ’ı 

düzenleyen Cumhuriyet tarihinin ilk yasama döneminde 29.4.1925 tarihinde kabul 

edilerek aynı günlü ve 98 sayılı RG’de yayımlanarak yürürlüğe giren 636 sayılı 

Şûrayı Askerinin Teşkilât ve Vezaifi Hakkında Kanun, zamanla değişikliğe 

uğrayarak 17.7.1972 tarihinde kabul edilerek 26.7.1972 gün ve 14257 sayılı RG’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren 1612 sayılı Yüksek Askerî Şûra Kuruluş ve Görevleri 

Hakkında Kanun ile yürürlükten kaldırılarak yeniden düzenlenmiştir.187 

1612 sayılı Kanun’un md. 1’e göre, başkentte kurulan ve sadece barış 

zamanında görev yapması öngörülen YAŞ’ın kuruluşu, md. 2’de düzenlenmiştir. 

Buna göre YAŞ; Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı, kuvvet 

komutanları, Jandarma Genel Komutanı, ordu komutanları, Donanma Komutanı ile 

TSK kadrolarında bulunan orgeneral ve oramirallerden oluşmaktadır. YAŞ’ın 

başkanı Başbakan’dır. Başbakan’ın yokluğunda şuraya Genelkurmay Başkanı 

başkanlık yapmaktadır. 

YAŞ’ın almış olduğu kararları idari işlem yönünden incelediğimizde,  

şuranın, idari işlem niteliğindeki kararları olduğu gibi, idari işlem niteliğinde 

olmayan istişari nitelikte kararları da vardır. Burada YAŞ’ın tüm kararları 

irdelenmeyip sadece idari davaya konu olabilecek kararları incelenecektir. 

YAŞ kararlarının büyük bir bölümü, ülkenin savunması, TSK genel planı ve 

programları ile ilgili görüş ve öneri niteliğindeki, idare hukukunda teknik anlamı 

                                                            
187 Burhan Kuzu., “Hukuk Devleti ve Re’sen Emeklilik”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Mecmuası, C.LIV, 1994, s.71-101. 
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itibariyle “icrai” olmayan kararlardır.188Bu nedenle bu kararalar iptal davasına konu 

olamazlar. Bu kararların icrai niteliği ve kişileri etkileyen bir durumu yoktur. 

Dolayısıyla bu kararların denetime açılıp açılmamasının pek bir önemi yoktur. 

YAŞ’ın 1612 sayılı Kanun’dan kaynaklanan görevleri bu niteliktedir. 

YAŞ’ın icrai işlem niteliğinde alabileceği kararlar 926 sayılı Kanun’da 

belirlenmiştir ve bunlar idari davaya konu olabilecek kararlardır.189 

Dolayısıyla yukarıda aktarılan kıstaslar içerisinde YAŞ’ın idari işlem 

boyutunda ve icrai olan belli başlı kararları şu şekilde sıralanabilir; 

Her yıl albay kadro miktarını belirlemek, albaylardan o yıl için hizmet 

kadrosu fazlası olduğu tespit edilenleri kadrosuzluktan emekliye sevk etmek, 

gerektiğinde Genelkurmay Başkanı’nın teklifi ile 49. maddede yazılı cetvelde 

gösterilen rutbe miktarlarındaki genel toplam sayısı aynı kalmak kaydıyla,  

tuğgeneral-tuğamiral, tümgeneral-tümamiral rütbelerinin kontenjan miktarlarında 

değişiklik yapmak, her terfi yılı için yıllık kontenjan verilmesi mümkün olmayan 

orgeneral-oramirallerin yıllık kontenjanlarının, kadro ve hizmet gerekleri esas 

alınarak hangi yıllarda kullanılacağını saptamak, düzenlenen bu miktarlara göre terfi 

sırasına giren albaylardan tuğgeneral-tuğamiral olacakların yıl kontenjanının kara, 

deniz ve hava erklerindeki sınıflara ve Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil 

Güvenlik Komutanlığı’ndaki dağılımını, Genelkurmay Başkanı’nın teklifi üzerine 

kadro ve hizmet gerekleri esas alınarak tespit etmek, hizmet ve görev ihtiyacı 

sebebiyle bulundukları rütbede hizmete devam etmelerinde zaruret görülen general 

ve amirallerden her yıl en fazla 36 general ve amiralin, Genelkurmay Başkanı’nın 

teklifi üzerine üçte iki çogunlukla alınacak karar ile bir yıl daha aynı rütbede hizmete 

devam etmelerine karar vermek, haklarında disiplinsizlik ve ahlaki durumları 

nedeniyle TSK’da kalmalarının uygun olmayacağına ilişkin sıralı sicil üstlerince 
                                                            
188 Süheyla Şenlen, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Görev Kriterleri, İstanbul, Beta Basım 
Yayın Dağıtım, 1996, s.55 
189 Ergun Özbudun, a.g.e., s.92 
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işlem başlatılan subay ve astsubaylardan, durumlarının YAŞ’da incelenmesi 

Genelkurmay Başkanlığı’nca gerekli görülenlerin, TSK’da kalıp kalmayacaklarına 

karar vermek, general ve amiral terfilerini karara bağlamak görevleri gibi. 

Öte yandan; 23.9.2010 tarihinde yürürlüğe giren 5982 sayılı Kanun’la yapılan 

Anayasa değişikliği ile beraber, YAŞ’ın terfi ve kadrosuzluk nedeniyle emekliye 

ayırma hariç her türlü TSK’dan ilişik kesilmesine ilişkin kararlarına karşı yargı yolu 

açılmıştır. 

 

2. Yüksek Askeri Şura Kararlarının Yargısal Denetimi 
 

YAŞ kararları, 1982 Anayasası md. 125 ile yargı denetimi dışında 

bırakılmıştır. Anayasa ile yargı denetimi dışında bırakıldığından, öncelikle bu 

kararların hukuki niteliğini belirlemek gerekmektedir. Zira bu kararların niteliği, 

yargısal denetimlerinin yapılıp yapılamayacağını tartışabilmek bakımından 

önemlidir. 

1961 Anayasası, ilk başta asker kişilerle ilgili işlem ve eylemlerin yargısal 

denetimi görevini eskiden olduğu gibi Danıştay’dan alma yoluna gitmediği 

görülmektedir. Ancak; organik bakımdan mülki teşkilata dahil olan Danıştay’ın 

askerlerin özlük işlerini sivil idareye paralel bir açıdan ele alması silahlı kuvvetlerin 

hizmet gereklerine ters düştüğü ve Danıştay kararları ile TSK’nın  yapısı ve ruhuna 

ters düşen bir uygulama içine girildiği, kararlarda askeri gerekler kıstası 

uygulanmadığı, asker kişileri ilgilendiren eylem ve işlemlerden doğan 

uyuşmazlıkların giderilmesinin bir uzmanlık işi olması ve benzeri gerekçeler ile 

asker kişiler Danıştay’ın görev alanından çıkarılarak, AYİM’in kurulması gündeme 
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gelmiştir190 ve AYİM ilk kez 1961 Anayasası’nda değişiklik yapan 1971 Anayasa 

değişikliği ile kurulmuştur. Nitekim, 1961 Anayasası’nın Danıştay’ı düzenleyen md. 

140’ın son fıkrasına “Asker kişilerle ilgili idari eylem ve işlemlerin yargı denetimi 

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nce yapılır. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nin 

kuruluşu, işleyişi, yargılama usulleri, başkan ve üyelerinin nitelikleri ile atanmaları, 

disiplin ve özlük işleri; hakimlik teminatı ve askerlik hizmetlerinin gereklerine göre, 

kanunla düzenlenir.” cümlesinin eklenmesi suretiyle bu konuda özel bir kanun ile 

AYİM’in kurulması yoluna gidilmiştir. Yapılan bu değişiklik üzerine 4.7.1971 gün 

ve 1602 sayılı Kanun kabul edilerek 20.7.1972 günü yürürlüğe girmiş ve 1982 

Anayasası’nda da yüksek mahkemeler arasında yerini almıştır. 

YAŞ kararları hakkındaki yargısal denetim kısıtlaması, MGKO döneminde, 

1982 Anayasası yürürlüğe girmeden önce ortaya çıkmıştır. 1602 sayılı Kanun’da 

değişiklik yapan 25.12.1981 tarih ve 2568 sayılı Kanun ile YAŞ kararları yargı 

denetimi dışında bırakılmıştır. Daha sonra yürürlüğe giren 1982 Anayasası’nda, YAŞ 

kararlarına karşı dava açılamayacağı anayasal hüküm haline getirilmiştir. 1982 

Anayasası’nın hazırlanması sırasında Danışma Meclisi’nce kabul edilen metinde 

mevcut olmayan bu istisna, maddeye MGKO tarafından eklenmiştir. Konsey 

gerekçesinde, YAŞ’ın, TSK’da görevli personelin terfi ve emeklilikleriyle ilgili 

kararlarının özelliği ve önemi dikkate alınarak, bunların idari yargı denetimi dışında 

olması gerektiğini savunmuştur. Bu açıklamadan, konseyce, TSK’da görevli 

personelin terfi ve emeklilikleriyle ilgili kararların yargı organı önünde tartışma 

konusu yapılmasının istenmediği ve TSK’nın üst düzey kadrosunun seçimi ve 

oluşturulması faaliyetine, yargı dâhil herhangi bir organ tarafından yapılabilecek bir 

denetimin engellenmek istendiği, bu tip etkilerin askeri disiplini zayıflatıcı sonuçlara 

yol açabileceğinin değerlendirilmesi anlaşılmaktadır.191 

                                                            
190 İ. Volkan Şahin, “Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nin Görev Alanı Üzerine Bir İnceleme” Askeri 
Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, http://www.msb.gov.tr/ayim/ayim_makale_detay.asp?idno=55 
(10.3.2011) 
191Ergun Özbudun, a.g.e., s.116. 
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926 sayılı Kanun ile YAŞ’a verilen görevler nedeniyle alınan kararları, bu 

kararların alınma şekline bakarak ikili bir ayrımla inceleyebiliriz. Birinci grupta, 

sadece YAŞ tasarrufu ile oluşan ve başka hiçbir organın katılımı ya da katkısı 

bulunmadan alınan kararlar yer almaktadır. Mesela, her terfi yılı için yıllık kontenjan 

verilmesi mümkün olmayan Orgeneral-Oramirallerin yıllık kontenjanlarının, kadro 

ve hizmet gerekleri esas alınarak hangi yıllarda kullanılacağını saptamak gibi 

kararlar, bu türden bir karar olup, doğrudan YAŞ’ın tasarrufu ile sonuçlanır ve başka 

bir organın katılımı ya da katkısına ihtiyaç bulunmamaktadır. Her ne kadar bu 

kararın alınması öncesinde, gerekli verileri ortaya koyan Genelkurmay 

Başkanlığı’nda bir çalışma yapılmakta ise de, bu çalışma tek başına icrai bir işlem 

karakterine sahip değildir ve hazırlık çalışması niteliğindedir. 926 sayılı Kanun 

gereğince YAŞ tarafından alınan kararların ikinci grubunda ise, zincir-işlem teorisi 

çerçevesinde gerçekleşen, ilk safhada YAŞ’ın kararına esas teşkil eden başka bir 

organca yapılan icrai nitelikli bir diğer işlemler bulunmaktadır. YAŞ kararı, bu 

işleme dayanılarak oluşturulmakta ve sonuçlanmaktadır. Disiplinsizlik nedeniyle 

TSK’dan ilişiğin kesilmesine ilişkin kararlar bu kategoride değerlendirilebilir.  

926 sayılı Kanun’un md. 50 ve 94’te haklarında disiplinsizlik ve ahlaki 

durumları nedeniyle TSK’da kalmasının uygun olmayacağına ilişkin sıralı sicil 

üstlerince işlem başlatılan subay ve astsubaylardan, durumlarının YAŞ’da 

incelenmesi Genelkurmay Başkanlığı’nca gerekli görülenlerin, TSK’da kalıp 

kalmayacaklarına YAŞ tarafından karar verileceği düzenlenmiştir. 

Buna göre, YAŞ tarafından konu ile ilgili bir karar alınmadan önce ilgili 

kuvvet komutanlığınca “TSK’da kalması uygun değildir” şeklinde olumsuz sicil 

düzenlenmesi gerekmektedir. Şura kararı, bu işleme dayanılarak tesis edilmektedir. 

Burada birbirini takip eder şekilde yapılan işlemler, birbirinden bağımsız nitelikli 

münferit idari işlemlerdir. Dolayısıyla zincir işlem teorisine göre ilişik kesme 

işleminin dayanağı olan olumsuz sicilin yargısal denetiminin yapılması 

gerekmektedir. 
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Ancak, konu ile ilgili aşağıda göreceğimiz gibi AYİM, ilişik kesme işleminin 

dayanağı olumsuz sicillerin iptali istemiyle açılan davaları, YAŞ kararının bir parçası 

olarak görüp yargı denetimi dışında olduğu gerekçesiyle yargısal inceleme 

yapmamıştır. 

1982 Anayasası md. 125’in ikinci fıkrasında YAŞ’ın her türlü kararı, yargı 

denetimi dışında denilerek bu kararlar yargı denetimi dışında tutulmuştur. Yine bu 

konuda, 1602 sayılı Kanun’un md. 21’in son fıkrasında da aynı nitelikte düzenleme 

vardır. 

YAŞ, yukarıda belirtildiği gibi kendi görevine giren bir çok konuda bazı 

kararlar almaktadır. Bu kararlar içerisinde hiç kuşkusuz en önemlisi ve kamu oyunda 

en çok yer tutan disiplinsizlik nedeniyle subay ve astsubayların birimleriyle ilişiğinin 

kesilmesine ilişkin olanlarıdır. YAŞ, bir çok subay ve astsubayın TSK’dan ilişiğinin 

kesilmesine karar verdi. Bir astsubay tarafından, kendisinin ilişiğinin kesilmesine 

sebep olan olumsuz sicilin iptali istemiyle dava açıldı; AYİM tarafından, bu davada, 

olumsuz sicilin YAŞ’ın ilişik kesme işleminin dayanağı olduğu, YAŞ kararlarının da 

Anayasa’ca yargısal denetiminin yasaklandığı gerekçe gösterilerek olumsuz sicilin  

yargısal incelemesi yapılmamıştır.192 

                                                            
192“...926 Sayılı TSK Personel Kanununun 94/b maddesinde, disiplinsizlik ve ahlâki durumları 
sebebiyle Silahlı Kuvvetlerde kalmaları uygun görülmeyen astsubayların hizmet sürelerine 
bakılmaksızın haklarında TC Emekli Sandığı Kanunu hükümle unsurundan; idari işlemden önce ve 
işlemin dışında idari işlemi tesis etmeye sevk eden gerekçe kast olduğu gibi, emeklilik işleminin 
sebebi: Davacı hakkında düzenlenen "Silahlı Kuvvetlerde kalması uygun değildir" kanaatine dayalı 
olumsuz sicildir. Anayasanın 125 nci maddesinin l nci fıkrasında "İdarenin her türlü eylem ve 
işlemlerine karşı yargı yolu açıktır" genel kuralı öngörülmüştür. Bununla birlikte, aynı hükmün 2 nci 
fıkrası, Anayasa'nın 105 nci maddesinin 2 nci fıkrası, 129 ncu maddesinin 3 ncü fıkrası ile 1602 Sayılı 
Kanunun 21 nci maddesinin son fıkrasında genel kuralın istisnaları gösterilmiştir. Yüksek Askeri Şûra 
kararları yargı denetimi dışında tutulan istisnai haller arasındadır. (Anayasa Md.125/2, 1602 Sayılı 
Kanun McL21/son). Şu hale göre, gerek re'sen emekliye sevk işlemi gerekse bu işlemin sebep 
unsurunu teşkil ve sonuç işlemin ayrılmaz bir rüknü durumunda olan, onu tamamlayan "Silahlı 
Kuvvetlerde kalması uygun değildir" kanaatini içeren olumsuz sicilin ayrı ayrı ya da birlikte yargı 
denetimine tabi tutulmalarını ve iptal edilmelerini istemek, istemi uygun bulup iptallerine karar 
vermek, Anayasanın 125 nci ve 1602 sayılı Kanunun 21 nci maddelerinin mahkemeleri bağlayıcı 
nitelikteki âmir hükümleri karşısında hukuken mümkün değildir. Davacıyı astsubaylık statüsünden 
çıkararak, emeklilik statüsüne geçiren işlem; Yüksek Askeri Şûra kararıdır. İşlemin sebebi hakkındaki 
olumsuz sicildir. Sicilin dayanağı ise 926 Sayılı TSK. Personel Kanununun 94/b, Astsubay Sicil 
Yönetmeliğinin 53/e, 54/b ve 54/a maddeleridir. Astsubay Sicil Yönetmeliğinin 53/e maddesinde 
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Başka bir kararda ise, AYİM, Yüksek Askeri Şûra kararları yargı denetimi 

dışında bırakıldığından; Şûra kararı ile ayırma işleminin dayanağını teşkil eden 

olumsuz sicilin de yargı denetiminin yapılması mümkün değildir,193 demiştir. Aynı 

kararında, yüksek mahkeme, zincir-işlem teorisi çerçevesinde YAŞ kararını şu 

şekilde yorumlamıştır: 
“...Davacı vekili, emekliye ayırma işlemine esas teşkil eden yetersiz sicil 

işleminin iptalini istemekle beraber, bu sicilin yargı denetimi dışındaki nihai ayırma 

işleminden ayrılarak yargı denetimine tabi tutulmasının, mevzuatın bu konudaki amir 

düzenlemesini etkisiz bırakacak hukuken hatalı bir yaklaşım teşkil etmesi ve bu 

niteliği itibariyle tek başına ‘ayrılabilir işlem’ kuramı uyarınca dava konusu 

yapılabilmesine hukuken imkân bulunmaması nedeniyle, söz konusu talebin de 

inceleme kabiliyetinin olamayacağı izahtan varestedir.” 

 

AYİM’in konuya yaklaşımı, istikrarlı olarak yürürlükteki mevzuat 

doğrultusunda, Şura kararlarının yargısal denetiminin Anayasa md. 125 uyarınca 

yapılamayacağı yönündedir. 

AYİM, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilme işlemine karşı açılan 

davalarda da YAŞ kararlarının yargısal denetiminin Anayasa’ca yasaklandığı 

gerekçesi ile yapılamayacağı yönündedir.194 AYİM, YAŞ kararlarının bir kısmının 

mahiyetleri gereği yargısal denetime zaten uygun olmadığını, bir kısmının ise idari 

işlem nitelikleri, birel ve icrai sonuçları yönünden yargısal denetime tabi olmasının 

                                                                                                                                                                         
"Tutum ve davranışları ile yasa dışı görüşleri benimsedikleri anlaşılanların hizmet sürelerine 
bakılmaksızın haklarında emeklilik işlemi yapılacağı açıklanmıştır. Davacının belirtilen maddeler 
uyarınca emekliliğine Yüksek Askeri Şûra tarafından karar verildiği cihetle, Hava Kuvvetleri 
Komutanlığının asıl işlemin tebliğini ve Silahlı Kuvvetlerle ilişiğinin kesilmesini amaçlayan bildirici 
nitelikli 4 Şubat 1988 gün ve Per.D.: 4184388/Sic. ve Kd.Ş. sayılı işleminin dava konusu 
yapılamayacağı tartışılamaz.” (AYİM.1.D., 3.1.1989, E:1988/218, K:1989/9, 
http://www.msb.gov.tr/ayim/Ayim_karar_detay.asp?IDNO=2677&ctg=00000200003100002 
(11.6.2011) 
193AYİM Daireler Kurulu 24.12.1987, K:1987/163, 
www.msb.gov.tr/ayim/Ayim_karar_detay.asp?IDNO=2676&ctg=000002000031000002 (11.6.2011) 
 
194AYİM Daireler Kurulu, 26.05.1994, E:1993/10, K:1994/175, 
http://www.msb.gov.tr/ayim/Ayim_karar_detay.asp?IDNO=2679&ctg=00000200003100000 
(11.6.011)  
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hukuk devleti ilkesinin gereği olduğuna dikkat çekmekte, ancak pozitif hukuk 

kurallarının bu denetimi yasaklamış olması nedeniyle, Şura kararlarının tamamının 

yargı denetimi dışında olduğunu belirtmektedir. 

Disiplinsizlik ve ahlaki durum nedeniyle ayırma işlemlerinin yargı 

denetimine tabi tutulamaması, birçok yazar tarafından eleştiri konusu yapılmaktadır. 

Bu işlemin muhatapları, öncelikle işleme karşı AYİM’de dava açmaktadırlar. 

Bugüne kadar, yukarıda özetleri sunulan kararlarda da görüldüğü gibi, gerek 

doğrudan ayırma işleminin iptali, gerek ayırma işleminin dayanağı olan olumsuz sicil 

işleminin iptali istemiyle açılan davaların dışında iptal istemi olmaksızın doğrudan 

maddi ve manevi tazminat talebi içeren tam yargı davaları açılması da söz konusu 

olmuştur. AYİM, önüne gelen bu davaların tümünde istikrarlı olarak, Şura 

kararlarının, Anayasa ve 1602 sayılı Kanun ile yargı denetimi dışında tutulduğunu, 

bu nedenle Şura kararları hakkında yargısal bir denetim yapılmasının mümkün 

olmadığını belirterek, davaların inceleme kabiliyeti bulunmadığı gerekçesiyle 

incelenmeksizin reddine karar vermektedir. Bunun sonucunda ilgililer genellikle iç 

hukuk yollarını tükettikleri savıyla İHAM’da Türkiye aleyhine dava açma yoluna 

başvurmaktadırlar. Ancak bugüne kadar İHAM nezdinde YAŞ kararları nedeniyle 

açılan 109 davadan 108’i reddedilmiş bulunmaktadır. Bir dava ise halen devam 

etmektedir.195 İHAM’ın konuya yaklaşımı son bölümde daha ayrıntılı olarak 

incelenecektir. 

1602 sayılı AYİM Kanunu md. 21’de 1981 yılında 2568 sayılı Kanun ile 

yapılan değişiklik daha sonra ve 1982 Anayasası’nın 125/2. maddesi ile YAŞ 

kararlarına karsı yargı yolunu kapatan hükümler hukukumuza girmeden önce YAŞ 

kararlarına karşı dava yolu açıktı. Bu davalar AYİM’de görülmekteydi. AYİM bu 

şekilde açılan davalarda YAŞ kararını ele alarak, değerlendirme notunun takdir ve 

tayininde kanunda aranan ölçütler içinde ve maksada uygun olarak kullanılıp 

kullanılmadığını denetlemiş ve maksada uygun hareket edilmediği durumda, terfiye 
                                                            
195 İnanç İşten, Avrupa Birliği Sürecinde Kararları Yargı Denetimi Dışında Olan Anayasal 
Kurumlar, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Gazi Üniversitesi, 2006, http://tez2.yok.gov.tr (11.6.2011) 
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esas alınan değerlendirme notunu ve bunun sonucu olarak yapılan yeterlilik 

sıralamasının sakat ve dolayısıyla hukuka aykırı olduğu sonucuna vararak, terfi 

ettirilmeme ve bu nedenle emekliye sevk edilme işlemlerinin iptallerine karar 

vermiştir.196 

Yukarıda verilen kararlar, son bölümde YAŞ karalarının yargı denetimi 

dışında bırakılmasının hukuk devleti ilkesi yönünden incelemeye alınarak İHAM 

kararları ile beraber değerlendirmeye tabi tutulup ayrıntılı olarak inceleneceğinden 

burada daha fazla açıklama yapılmayacaktır. 

Ayrıca, 12.9.2010 tarihinde yapılan referandum sonucu kabul edilerek 

23.9.2010 tarihinde yürürlüğe giren Anayasa değişikliğine ilişkin 5982 sayılı 

Kanun’un md. 11 ile beraber YAŞ’ın terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle 

emekliye ayırma hariç her türlü ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolu açılmıştır.197 

23.9.2010 tarihinde yürürlüğe giren Anayasa değişikliği ile beraber bu kararlar 

aleyhine yargısal denetimin yolu açıldığından, acaba bu tarihten önce verilen YAŞ 

kararlarına karşı eğer dava açılırsa, AYİM tarafından dava açma süresi ve yargısal 

denetim yapılıp yapılmayacağı noktasında nasıl bir yol izlenecek ileriki süreçte 

bunları göreceğiz.  

Konu ile ilgili geçmiş tarihli bir kararda; koramiral rütbesinde iken oramiralliğe 

terfi ettirilmesi gerekirken kadrosuzluk nedeni ile 30.8.1982 tarihinden geçerli olmak 

üzere emekliye sevk edilme işleminin iptali istemiyle açılan davada; AYİM 

tarafından verilen 23.5.2002 günlü kararda; 

“Milli Güvenlik Konseyi döneminde olduğu için davacının 30.8.1982 tarihinde bir üst 

rütbeye terfi ettirilmemesine dair işlemin 2324 sayılı Kanun gereğince o tarihte bir dava 

konusu yapılamayacağı açıksa da; anılan kanunun 7.12.1983 tarihinde yürürlükten 

                                                            
196AYİM Daireler Kurulu, 1.6.1979, E.1978/41, K.1979/14 sayılı kararı. 
http://www.msb.gov.tr/ayim/ayim_ana.asp (18.6.2011) 
197Yüksek Askerî Şûranın kararları yargı denetimi dışındadır. Ancak, Yüksek Askerî Şûranın terfi 
işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma hariç her türlü ilişik kesme kararlarına karşı yargı 
yolu açıktır. 
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kalkması karşısında, bu tarihten itibaren (60) gün içinde açılmadığı anlaşılan davanın 

süre yönünden reddi gerekir.”  

 denilerek yargı denetimi dışında bırakılan hükmün ortadan kalktığı tarihten 

itibaren dava açma süresi içerisinde dava açılmadığı gerekçesiyle davayı süre aşımı 

nedeniyle reddetmiştir.  

Olayımızdaki örnek bu duruma çok yakındır. Bu karardan yola çıkarak YAŞ 

kararlarının yargı yolunu açan düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih olan 23.9.2010 

tarihi itibariyle dava açma süresi içerisinde açılan davalarda, davayı süreden 

reddetmemesi gerekmektedir.  

Yalnız bu kez başka bir sorun ortaya çıkmaktadır. Dava konusu işlemlerin tesis 

edildiği tarihteki mevzuat uyarınca işlemin yargısal denetiminin yapılamayacağından 

bahisle dava ret mi edilecek yoksa işin esasına girilerek bir karar mı verilecek? Bu 

soruların cevaplarını ileri ki günlerde göreceğiz. Aynı zamanda farklı bir sorun da 

ortaya çıkmaktadır. Yargı denetimine açılmasına ilişkin Anayasa değişikliğinden 

önce açılan davalarda davalar reddedilmiş ve kesinleşmiştir. Dolayısıyla aynı işleme 

karşı açılan davada, kesin hüküm şartları oluşmuş olur mu? Bu tartışmalı konulardan 

birisidir. Bu tartışma konumuz dışında olduğu için girilmeyecektir. Yargı denetimine 

açılmadan önce alınan kararlara karşı 23.9.2010 tarihi itibariyle dava açma süresi 

içerisinde dava açılması halinde davalara bakılarak esastan bir karar verilmesi hukuk 

devleti ilkesine yakışır bir yorum olacağı düşünülmektedir. 

Eğer yargısal denetim yapılırsa, bu kez ilişiği kesilen kişilerin mesleğe dönme 

problemi ortaya çıkmaktadır. Böyle problemler olmaması için konu ile ilgili TBMM 

tarafından kanun çıkarılarak TSK’dan ilişiği kesilenlerin hakları tekrar geri verilmesi 

yoluna gidilmiştir. 10.3.2011 tarih ve 22.3.2011 tarihinde RG’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren ve 926 sayılı Kanun’u değiştiren 6191 sayılı Sözleşmeli Er ve Erbaş 

Kanunu’nun geçici md. 32 ile beraber 12.3.1971 tarihinden bu kanunun yayımı 

tarihine kadar, yargı denetimine kapalı idari işlemler veya YAŞ kararları ile TSK’dan 
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ilişiği kesilenler veya vefatları hâlinde hak sahipleri, bu madde hükümlerinden 

yararlanabilmek için altmış gün içinde Milli Savunma Bakanlığı’na başvuru 

yapılacağı hüküm altına alınmıştır.198 Milli Savunma Bakanlığı tarafından kanun 

yürürlüğe girdikten sonra bir çalışma yapılmaya başlanmıştır ve konu bir internet 

sitesinde şu şekilde yer bulmuştur: 

“...İşlemlerin kısa sürede sonuçlandırılması maksadıyla; Kanun değişikliğinden 

yararlanacakların müracaatlarında; mensup olduğu Kuvvet Komutanlığı, TC kimlik 

numarası, rütbesi, kimlik bilgileri ile birlikte, ilişiğinin kesildiği tarih ve statüsüne göre 

aynı neşetli emsali subay (general ve amiral olanlar hariç) veya astsubayların (subaylığa 

geçenler hariç) tamamı emekli olmadıysa, kamu kurumlarında çalışmak isteyip 

istemediğinin belirtilmesi önem arz etmektedir.” Milli Savunma Bakanlığı, TSK’dan 

ilişiği kesilenlerin vefatları halinde hak sahiplerinin müracaatlarına, hak sahibi 

olduklarını gösterir veraset ilamı eklemeleri gerektiğini belirtti. Başvuru evrakları, posta 

yoluyla Milli Savunma Bakanlığına gönderilecek. Örnek bir dilekçe formunun Milli 

Savunma Bakanlığı’nın www.msb.gov.tr adresindeki internet sitesinde bulunduğu 

belirtildi...199   

Böylece TBMM, YAŞ kararları ile TSK’dan ilişiği kesilenlerin haklarının 

verilmesini AYİM’e bırakmamış bizzat kendisi tarafından verilmesi yoluna gitmiştir. 

Bu kanun hukuk devleti ilkesi yönünden çok olumlu bir gelişmedir. Tez yazım 

aşamasında bu kanun ile ilgili uygulamalar tam olarak başlamadığından 

çalışmamızda bu kadarına yer verilmiştir. 

 

 

                                                            
198 Konu ile ilgili geniş bilgi için 6191 sayılı Sözleşmeli Er ve Erbaş Kanunu’nun geçici md. 32’ye 
bakılabilir.  
199 http://www.habernot.com/haber-760-Ordudan-atilanlara-is-mujdesi.html (14.4.2011) 
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D. Sıkıyönetim Uygulamasından Kaynaklı Yargı Denetimi Dışında 
Tutulan İşlemler 

1. Genel Olarak 

Sıkıyönetim, 1982 Anayasası md. 122’de “Anayasanın tanıdığı hür 

demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelen ve 

olağanüstü hal ilânını gerektiren hallerden daha vahim şiddet hareketlerinin 

yaygınlaşması veya savaş hali, savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, 

ayaklanma olması veya vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir 

kalkışmanın veya ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye 

düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması sebepleriyle, Cumhurbaşkanı 

başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Millî Güvenlik Kurulu’nun da görüşünü 

aldıktan sonra, süresi altı ayı aşmamak üzere yurdun bir veya birden fazla 

bölgesinde veya bütününde sıkıyönetim ilân edebilir. Bu karar, derhal Resmi 

Gazete’de yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı halinde değilse hemen toplantıya çağrılır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi gerekli gördüğü takdirde sıkıyönetim süresini 

kısaltabilir, uzatabilir veya sıkıyönetimi kaldırabilir. Sıkıyönetim süresinde, 

Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu sıkıyönetim halinin 

gerekli kıldığı konularda kanun hükmünde kararname çıkarabilir. Bu kararnameler 

Resmî Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına 

sunulur. Bunların Meclisce onaylanmasına ilişkin süre ve usul İçtüzükte belirlenir. 

Sıkıyönetimin her defasında dört ayı aşmamak üzere uzatılması, Türkiye Büyük 

Millet Meclisinin kararına bağlıdır. Savaş hallerinde bu dört aylık süre aranmaz. 

Sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde hangi hükümlerin uygulanacağı ve 

işlemlerin nasıl yürütüleceği, idare ile olan ilişkileri, hürriyetlerin nasıl kısıtlanacağı 

veya durdurulacağı ve savaş veya savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi 

halinde vatandaşlar için getirilecek yükümlülükler kanunla düzenlenir. Sıkıyönetim 
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komutanları Genelkurmay Başkanlığına bağlı olarak görev yaparlar.” şeklinde 

düzenlenmiştir. 

Sıkıyönetim, olağanüstü bir yönetim biçimidir. Ülkede olağan dışı 

gelişmelerle karşılaşılması durumunda, çözümü olağan yönetim biçimi çerçevesinde 

gerçekleştirilemeyen sorunlar doğduğunda, temel hak ve özgürlüklerin normal 

dönemlerden daha çok sınırlandığı hatta bazen askıya alındığı sıkıyönetim rejimi 

uygulamaya konulmaktadır. Sıkıyönetim rejimine geçilmesi ile birlikte yönetim 

yetkisi de sivil yöneticilerden askeri kesime geçmektedir.200 

Sıkıyönetim yetkisini Anayasa’dan alır. Dolayısıyla anayasal bir kurumdur. 

kanun ile olmak koşuluyla temel hak ve özgürlükler de olmak üzere bir takım haklara 

kanun ile sınırlamaların getirileceği Anayasa’da düzenlenmiştir.  

1982 Anayasası’nda iki tür olağanüstü yönetim usulü içerisinde, olağanüstü 

hal ile beraber seferberlik ve savaş halleri ile birlikte “sıkıyönetim”ilanı 

düzenlenmiştir.201 

Sıkıyönetimin ilanı yetkisi Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan BK’dedir. 

Bu yetki Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) uygun görüşü alındıktan sonra kulanılır, 

RG’de yayımlanır ve aynı gün TBMM’nin onayına sunulur. Süresi altı ayı geçemez 

ancak bu süreyi TBMM değiştirebilir, kaldırabilir ve BK’nin istemi üzerine her 

seferinde dört ayı geçmemek üzere uzatabilir.  

Konumuz itibariyle öncelikle bir konuyu açıklamakta yarar olduğu 

düşüncesindeyim. Sıkıyönetim ile ilgili KHK’lerin yargısal denetimi tezimizin 

kapsamına girmemektedir. Tezimizin kapsamına sıkıyönetim döneminde 

Sıkıyönetim Komutanı’nın müdahil olduğu işlemlerin yargısal denetimi konusu 

                                                            
200Zafer Üskül, “Sıkıyönetimin Yargısal Denetimi”, 1. Ulusal İdare Hukuku Kongresi, 2. Kitap, 
Kamu Yönetimi, Ankara, 1990, s.477 
201Yılmaz Aliefendioğlu, “Anayasa Yargısı Açısından Olağanüstü Yönetim Usulleri” Amme İdaresi 
Dergisi, C.25.S.2, s.27  
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girmektedir. Diğer taraftan, sıkıyönetim ilanına ilişkin BK kararının yargısal 

denetimi de tez çalışması kapsamında anlatılmaya çalışılacaktır. 

1982 Anayasası’nda, sıkıyönetim ilanına ilişkin kararların yargısal denetimi 

ile ilgili herhangi bir denetim öngörülmemiştir. Cumhurbaşkanı başkanlığında 

toplanan BK tarafından ilan edilen sıkıyönetim ilanı işlemi Anayasa md. 125’te, 

idarenin  her türlü eylem ve işlemi yargı denetimine açıktır ilkesi uyarınca denetim 

yapılıp yapılamayacağı tartışmalıdır. Burada iki sorun ortaya çıkmaktadır. Birincisi, 

Cumhurbaşkanlığı başkanlığında toplanan BK’nun sıkıyönetim ilanı kararı, diğer bir 

husus ise sıkıyönetim ilanına ilişkin kararın RG’de yayımlandığı gün TBMM’ye 

sunulup bir karar verilmesi durumundan sonraki durumdur. 

Olağanüstü hal ya da sıkıyönetim ilanına ilişkin BK kararları organik ve şekli 

açıdan idari işlem olduğu gibi, maddi açıdan da idari, icrai bir koşul işlemdir.202 Bu 

özellikleri itibariyle söz konusu işlemlerin Anayasa’nın md. 125’in birinci fıkrasınca 

yargısal denetime tabi olması gerekir. Ne var ki bu noktada karşımıza şu sorun 

çıkmaktadır: Sıkıyönetim ilanına ilişkin BK kararı Anayasa’nın takip eden ilgili 

hükümleri gereği, sadece RG’de yayımlanmış olarak kalmamakta, aynı zamanda aynı 

gün TBMM’nin aldığı “onama kararı” sonucu hukuki varlıkları başlamakta veya 

sona ermekte ve böylece bu kararların yerini bir yasama tasarrufu olan TBMM kararı 

almaktadır.203 Bu görüşü benimseyerek, bu şekilde alınan bir BK kararının iptali 

istemiyle açılan davada; Danıştay, görevsizlik kararı vermiştir. Danıştay’a gore, BK 

kararı organik ve şekli olarak idari işlem olarak gözükmesine rağmen, niteliği 

açısından yasal bir tasarrufdur ve TBMM tarafından onaylanarak bir yasama 

işlemine dönüştüğüne göre ortada bir idari işlem yoktur.204 

TBMM’nin onama kararlarının yargısal denetimi konusunda ileri sürülen 

birinci görüşe göre, olağanüstü hal ya da sıkıyönetim ilanına ilişkin BK kararının 

                                                            
202İsmet Giritli, Pertev Bilgen, Tayfun Akgüner, a.g.e., s.96. 
203 Ergun Özbudun, a.g.e., s.321. 
204 Danıştay Dava Daireleri Kurulu, 3.7.1979, E:1970/839 K,1970/442, Danıştay Dergisi, S.2, s.19 
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TBMM tarafından onaylanması bir “kanun” biçiminde değil, “parlamento kararı” 

biçiminde gerçekleştiği, parlamento kararları da Anayasa’da belirtilenler dışında 

yargı denetimine tabi olmadığı için bu işlemler AYM’nin denetimine tabi değildir.205 

Nitekim, AYM’de 17.11.1970 gün ve 42 sayılı kararıyla da aynı yönde karar 

vermiştir.206 Diğer bir görüşe göre ise, olağanüstü hal ya da sıkıyonetim ilanına 

ilişkin BK kararının, TBMM’nin onaylanmasına kadarki kısmının Danıştay 

tarafından bir BK kararı denetler gibi yargısal denetiminin yapılması gerektiği, eğer, 

dava açılır da, dava devam ederken TBMM tarafından sıkıyönetim ilanına ilişkin 

herhangi bir karar verilirse o zaman dava ile ilgili görevsizlik kararı verilmesi 

gerekmektedir. Aynı zamanda, sıkıyönetim ilanına ilişkin BK kararı ile ilgili TBMM 

tarafından bir karar verilirse, bu karar parlamanto kararı şeklinde bir yasama 

tasarrufu olacağından, eğer bu aşamadan sonra AYM’de dava açılırsa bu görüşe göre 

AYM’ce de parlamanto kararlarının yargısal denetimi yapılamayacağından herhangi 

bir yargısal denetim yapılmaması gerektiği savunulmuştur.207 

Bu konuda, olağanüstü hal ya da sıkıyönetim ilanına ilişkin BK kararının, 

TBMM’nin onaylanmasına dair kararın maddi içeriği, özü veya niteliği bakımından 

kanun olduğu, ayrıca kamu özgürlüklerini kısıtlayan bu tür kararlarda AYM’nin 

kendini görevli kabul etmesi gerektiği de doktrince ayrıca belirtilmektedir. 

Dolayısıyla bu görüşe göre, AYM’ye bu şekilde bir dava açıldığında, hukuk 

devletine uygun yorum yapmak suretiyle kendisini görevli kabul ederek yargısal 

denetiminin yapılması gerektiği iddia edilmektedir. Nitekim, AYM, 1996 yılında 

verdiği bir başka kararda ise, olağanüstü halin uzatılmasına ilişkin TBMM kararını 

"eylemli bir içtüzük" düzenlemesi niteliğinde görerek iptal etmiştir.208 

                                                            
205 Ergun Özbudun, a.g.e.,s.322. 
206 AYMK, 17.11.1970, E:1970/44, K:1970/42, 
http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id=321&content= 
(11.6.2011) 
207Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, s.380. 
208 AYMK, 14.5.1996, E.1996/20, 1996/14, 
http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id=1261&content=  
(10.6.2010) 
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TBMM’nin sıkıyönetim ilanına ilişkin kararları onaylaması gibi kanun güç ve 

etkisinde, çok yönlü ve tüm ülkeyi ilgilendiren, hatta ülkenin kaderini belirleyen 

türden kararları bulunmaktadır. Bu tür kararların anayasal denetim dışında kalması, 

bu konularda Anayasa’ya aykırı kararlar alınabilmesine neden olabilmektedir.209 

 Sıkıyönetim uygulamasından kaynaklanan bazı işlemlere gelince, bu 

işlemlerle ilgili yargısal denetim yasağı bulunmaktadır. Bu konuda, 1402 sayılı 

Kanun’un md. Ek-3 ile 1602 sayılı Kanun’un son fıkrasında açıkça hüküm 

bulunmaktadır. Bu konu ile ilgili açıklamalarımız alt bölümde ayrıntılı olarak 

verilecektir.      

 

2. Sıkıyönetim Uygulamasından Kaynaklı Yargı Denetimi Dışında 
Tutulan İşlemlerin Yargısal Denetimi 

 

Bu bölümde, sıkıyönetim uygulamalarından kaynaklı bazı işlemlerin yargısal 

denetimini yasaklayan hususlar üzerinde durulacaktır. Sıkıyönetim uygulama 

işlemleri konusunda Anayasa’dan kaynaklanan bir yargısal denetim yasağı 

bulunmamaktadır. Bu konudaki yasama kısıntısının kaynağı, 1402 sayılı Kanun’un 

Ek-3. maddesi ile 1602 sayılı Kanun md. 21’in son fıkrasıdır.  

1402 sayılı Kanunu’un ek-3. maddesinde, “Bu Kanunla sıkıyönetim 

komutanlarına tanınan yetkilerin kullanılmasına ilişkin idari işlemler hakkında iptal 

davası açılamaz. Şahsi kusurları nedeniyle hukuki sorumlulukları ileri 

sürülemez.”hükmü ile 1602 sayılı Kanun’un md. 21’de, “Sıkıyönetim 

Komutanlarının 1402 sayılı Kanunda yazılı tasarrufları yargı denetimi 

dışındadır”hükümleri ile sıkıyönetim komutanlarına ilişkin yetkilerin kullanılması 

ile ilgili işlemler hakkında yargısal denetim yasağı bulunmaktadır. 

                                                            
209Yılmaz Aliefendioğlu, Yeni Bir Anayasa Yargısı ve Anayasa Mahkemesi, 
http://www.anayasa.gov.tr/files/pdf/anayasa_yargisi/anyarg14/ylmazaliefendioglu.pdf (18.6.2011) 
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1402 sayılı Kanun’un md. 2’ye, 19.9.1980 gün ve 2301 sayılı Kanun’un md. 

1 ile eklenen fıkra ile sıkıyönetim komutanlarına, bölgelerinde çalışan kamu 

personelinin görevine son verilmesini veya görev yerlerinin değiştirilmesini yetkili 

makamlardan isteme yetkisi tanınmış ve bu isteklerin ilgili kurumlarca derhal yerine 

getirileceği düzenlenmiştir. Görevden uzaklaştırma ya da işe son verme konusunda 

sıkıyönetim komutanının isteğini bildirdiği idari merciin takdir yetkisi 

bulunmamaktadır.  

Bu konuda ilgili kurum bağlı yetkiye sahiptir. Sıkıyönetim komutanının isteği 

kuruma bildirilmişse yapılması gereken istek derhal yerine getirilir.210 

1402 sayılı Kanun’a 14.11.1980 gün ve 2342 sayılı Kanun ile eklenen ek 3. 

maddede ise “bu kanunla sıkıyönetim komutanlarına tanınan yetkilerin 

kullanılmasına ilişkin idari işlemler hakkında iptal davası açılamaz. Şahsi kusurları 

nedeniyle hukuki sorumlulukları ileri sürülemeyeceği” belirtilmiştir. Anayasa’nın 

Geçici 15. maddesi’nin yürürlükten kalktığı tarihe kadar bir MGKO dönemi 

düzenlemesi olan 1402 sayılı Kanun’un ek-3. maddesinin Anayasa’ya aykırılığı 

iddiası da ileri sürülememiştir. Dolayısıyla bu düzenleme, hem idari yargı 

denetiminden hem de Anayasa yargısı denetimi kapsamından kaçırılmıştır. 

Ayrıca, sıkıyönetim komutanlığı emriyle görevlerine son verilen kamu 

görevlilerinin bu kararlara karşı iptal davası açma hakları engellenerek hak arama 

özgürlüğünden mahrum bırakıldıkları gibi, yine aynı madde hükmü yorumu 

nedeniyle “bir daha” kamu hizmetlerinde çalıştırılamayacakları öngörülmüştür. 

İşlerine son verilip sıkıyönetim kalktıktan sonra tekrar idareye başvurarak işe 

başlamak için yapılan başvuruları reddeden kurumlara karşı açılan davalarda ise 

Danıştay farklı ve özgürlükçü bir yorum getirmiştir.  

Danıştay, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 

Muğla İşletmecilik Yüksek Okulu’nda öğretim görevlisi olarak görev yapmakta iken 
                                                            
210Nurkut İnan, “Sıkıyönetim Kanununa Göre Kamu Personelinin Görevine Son Verilmesi”, 
Mülkiyeliler Birliği Dergisi, 1984 Haziran, S.74-75, s.51 
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Ege Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı’nın istemi üzerine 3/8/1983 tarihinde 

görevine son verilen davacının daha sonra sıkıyönetimin kalkması dolayısıyla 

3/7/1986 tarihli dilekçe ile görevine iade edilmesi istemi, Dokuz Eylül Üniversitesi 

Rektörlüğü’nün 1/8/1986 gün ve 0900/Huk-250-15462 sayılı işlemiyle, 1402 sayılı 

Kanun’un md. 2 gereğince sıkıyönetim komutanlıklarınca görevlerine son 

verilenlerin bir daha kamu hizmetinde çalışmalarının mümkün olmadığından bahisle 

reddedilmesi üzerine açılan davada, nihai olarak Danıştay İçtihatları Birleştirme 

Kurulu 7.12.1989 gün ve  E:1988/6, K:1989/4 sayılı kararı ile sıkıyönetim 

komutanlarının istemi üzerine görevlerine son verilen kamu personeli ile ilgili olarak 

1402 sayılı Kanun’un md. 2’ye 2766 sayılı Kanun ile eklenen fıkrada yer alan " ... bir 

daha kamu hizmetlerinde çalıştırılamazlar." hükmünün sıkıyönetim süresiyle sınırlı 

olarak uygulanması gerektiği gerekçesiyle bu konuda açılan davaların esasının 

incelenmesi gerektiğine hükmetmiştir. 

Karara göre, “2766 sayılı Kanun’un ilgili maddesinin gerekçesinin…’bir daha 

kamu hizmetinde çalıştırılamazlar hükmünün sürekli bir yasaklama hükmü olarak ele 

alındığını göstermektedir. Tasarı ve teklifler yasa haline geldikten sonra 

gerekçelerinden soyutlanarak objektif bir kimlik kazandıklarına göre, toplumun  

gereksinimlerine cevap verecek biçimde, üst hukuk kurallarına uygun olarak 

yorumlanıp uygulanmaları gerekir. Hemen belirtmek gerekir ki kanunun, 

Anayasa’nın geçici 15. maddesi kapsamında olduğu için Anayasa’ya aykırılığının 

ileri sürülemeyecek olması, onun mümkün olduğu ölçüde, Anayasa’ya uygun 

yorumlanmasına engel değildir. Dayanağını Anayasa’nın 122. maddesinden alan ve 

bu maddede belirtilen durumlara bağlı olarak yürürlüğe konulan sıkıyönetimin geçici 

bir nitelik taşıması, dolayısıyla sıkıyönetim komutanlığınca alınan tedbirlerin de 

sıkıyönetim süresi ile sınırlı bulunması nedenleriyle, 1402 sayılı Kanun’un md. 2’nin 

son fıkrasında yer alan ‘ bir daha kamu hizmetlerinde çalıştırılamazlar’ ibaresini 

sıkıyönetim süresiyle sınırlı bir hüküm olarak değerlendirmek ve bunun sadece 

sıkıyönetim süresince hukuki sonuç doğurabileceğini kabul etmek üzere, sıkıyönetim 

komutanlarının istemleri üzerine görevine son verilen memurların, işlerine son 
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verildiği bölgede sıkıyönetim kalktıktan sonra kurumlarınca eski görevlerine iade 

edilmeleri gerekir.”211denilerek denetim yasağının dışına çıkılmış ve özgürlükçü bir 

karar verilmiştir. Danıştay’ın 1402’likler kararı olarak adlandırılan bu kararını, 

sadece Anayasa’ya uygun yorum ilkesinin kullanılması bakımından değil, AYM’ye 

kapatılmış bir alanda yargısal işlevi yerine getirerek, önemli bir boşluğu doldurmuş 

olması bakımından da dikkat çekmektedir. Nitekim bu kararla “dönüştürme” 

yönteminin de uygulandığı söylenebilir.212 

Dolayısıyla bu konuda şunu söyleyebiliriz; sıkıyönetim döneminde 

sıkıyönetim komutanına tanınan yetkilerin kullanımına ilişkin işlemlere karşı açılan 

davaların esasının incelenme olanağı bulunmamakla beraber sıkıyönetim dönemi 

geçtikten sonra sıkıyönetim döneminde işlerine son verilen kişiler tarafından tekrar 

işe alınmak için yapılan başvuruların reddine ilişkin işlemlerin iptali istemiyle açılan 

davaların esasının incelenmesi gerekmektedir. 

Sıkıyönetim Kanununu Ek 3. maddesi iptal davası yolunu kapatmaktayken, 

tam yargı davası yolunu kapatmamaktadır. Sıkıyönetim komutanlığının yasaklayıp el 

koyduğu kitapların yakılmasına karar verilmesi dolayısıyla doğmuş olan zararların 

tazmini istemiyle açılan davada, Danıştay 10. D.’nin 30.6.1988 tarihli kararında, işin 

askeri hizmetle ilgili olmadığı gerekçesiyle davaya idare mahkemesinde bakılması 

gerektiğine karar vermiştir.213 

Anayasa’nın geçici md. 15’in üçüncü fıkrasında, MGKO döneminde yürürlüğe 

konulan kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin Anayasa’ya aykırılığının iddia 

edilemeyeceği hüküm altına alınmışken, bu hüküm, 3.10.2001 tarih ve 4709 Sayılı 

Kanun’un md. 34 ile yürürlükten kaldırılmıştır. Dolayısıyla artık 1402 sayılı Kanun’un 

md. Ek-3’ün iptali istemiyle mahkemelerce AYM’ye başvuru yapılabilecektir. 

 
                                                            
211Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulu, 7.12.1989, E. 1988/6, K.1989/4, 
http://www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp (11.6.2011) 
212Celal Erkut, Hukuka Uygunluk Bloku, İdare Hukukunda Hukukun Genel Prensipleri Teorisi, 
İstanbul, Kavram Yayınları,1996, s.38 
213Naciye Berrak Anter, Türkiye Cumhuriyeti Anayasalarında İdari Yargı Yetkisinin Kapsamı, 
Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 2006, http://tez2.yok.gov.tr/ (18.6.2011) 
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E. 657 sayılı Kanun Uyarınca Verilen Uyarma ve Kınama Cezaları 

1. 5982 Sayılı Kanundan Önceki Dönem 
 

1982 Anayasası md. 129’da, “uyarma ve kınama cezalarıyla ilgili olanlar 

hariç, disiplin kararları yargı denetimi dışında bırakılamaz” hükmü ile aynı maddenin 

dördüncü fıkrasında “silahlı kuvvetler mensupları ile hâkimler ve savcılar hakkındaki 

hükümler saklıdır,” hükümleri yer almıştır. 

Buna göre, 1982 Anayasası, silahlı kuvvetler mensupları ile hakimler ve 

savcılar dışındaki kamu görevlileri ile ilgili uyarma ve kınama cezası dışındaki 

disiplin cezalarına karşı yargı yolunun kapatılamayacağını açıkça düzenlenmiştir. 

Öte yandan da uyarma ve kınama cezalarının sadece kanun ile yargı denetimi dışına 

çıkarılabileceği öngörülmüştür. Nitekim, HSYK tarafından hakim ve savcılara 

verilen tüm disiplin cezaları ile YAŞ tarafından, subay ve astsubaylara verilen 

ahlaksızlık ve disiplinsizlik nedeniyle ilişik kesme kararları ile TSK personeline 

verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu kapalı olduğu ayrıca 

düzenlenmiştir. 

Dolayısıyla, Anayasa, uyarma ve kınama cezalarının yargı denetimi dışında 

bırakılmasına imkan tanımıştır. Bu fırsattan yararlanan kanun koyucu, 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu’nun md. 136’nın üçüncü fıkrasında, uyarma ve kınama 

cezaları ile ilgili olarak “itiraz edilmeyen kararlar ile itiraz üzerine verilen kararlar 

kesin olup, bu kararlar aleyhine idari yargı yoluna başvurulamaz” şeklinde kanuni 

düzenleme getirmiştir. Anayasa md. 129’un üçüncü fıkrasında bahsi geçen sınırlama 

mutlak bir sınırlama değil bir güvence hükmüdür. Buna göre sadece uyarma ve 

kınama cezaları yargı denetimi dışında bırakılabilir. Yani maddenin amacı, uyarma 

ve kınama cezalarına yargı yolunu kapatmak değil, diğer tüm disiplin cezaları 

açısından yargı güvencesi sağlamaktır. Buradaki sınırlama örneğin, YAŞ kararlarına 

karşı yargı yolunu kapatan 1982 Anayasası’nın md. 125/2’de olduğu gibi mutlak bir 
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sınırlama değildir. 1982 Anayasası’nın md. 129/3 hükmünün yasama organına 

tanıdığı sınırlama yetkisi, belli ilkelere uygun olarak kullanılması gerekir.214 

1982 Anayasası’ndaki açık hüküm karşısında uyarma ve kınama cezaları 

haricindeki disiplin cezaları yargı denetiminin dışına çıkarılamayacak uyarma ve 

kınama cezaları ise sadece kanunla yargı denetimi dışına çıkarılabilecektir. Eğer 

idare uyarma ve kınama cezalarını kanun dışındaki yönetmelik, tüzük gibi genel 

düzenleyici işlemlerle yargı denetimi dışına çıkarmak isterse bu düzenlemeler, 

Anayasa’ya aykırı olacağından Danıştay tarafından iptal müeyyidesi ile 

karşılaşacaktır. 

Örneğin, öğretim elemanlarına verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı 

idari yargı yolunu kapayan Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve 

Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 48/3 maddesini Danıştay yukarıda aktarılan 

gerekçe ile iptal etmiştir.215 

Dolayısıyla Danıştay kararlarıyla da uyarma ve kınama cezalarının sadece 

kanunla yargı denetimi dışına çıkarılabileceği ortaya konmuştur. 

DMK’nın uyarma ve kınamaya ilişkin disiplin cezalarına karşı idari 

başvuruyu özel olarak düzenlemiştir. Bu kanunun md. 135’e göre disiplin amirleri 

tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı itiraz, varsa bir üst disiplin 

                                                            
214 Kerem Altıparmak, Onur Karahanoğulları, “Bölge İdare Mahkemesi Kararıyla Anayasanın Zımnen 
İptali,” İnsan Hakları Yıllığı, Cilt 19-20, 1997-1998, s.233 
215 “... 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53. maddesinin (b) bendi, öğretim elemanları, memur 
ve diğer personelin disiplin işlemlerinin, disiplin amirlerinin yetkilerinin devlet memurlarına 
uygulanan usul ve esaslara göre Yükseköğretim Kurulunca düzenleneceğini belirtmiş, aynı kanunun 
65.maddesinin (9) bendinde de bu düzenlemenin yönetmelik şeklinde olmasını hükme bağlamıştır. 
Ancak söz konusu kanunda uyarma ve kınama cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurma hakkını 
engelleyen herhangi bir kurala yer verilmemiştir. Burada, kanunun idareye tanıdığı yetki, sadece, 
disiplin suç ve cezalarına, devlet memurlarına uygulanan usul ve esaslara göre, paralel hükümler 
getirilmesine yönelik olup, dava açma hakkını kısıtlamak amacıyla kullanılamaz. Dava konusu olan 
Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 
3.fıkrasında ise bu yetkinin aşıldığı ve Anayasa'nın 13.maddesi ile ancak kanunla hak arama 
hürriyetine getirilebilecek olan sınırlamaya yönetmelik hükmünde yer verildiği anlaşılmaktadır. Bu 
durumda Anayasa'nın 13. maddesine ve 2547 sayılı kanuna aykırı olarak düzenlendiği anlaşılan, 
uyarma ve kınama cezalarına karşı idari yargı mercilerine başvurma hakkını engelleyen 
Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Diğer Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 
48.maddesinin 3.fıkrasının iptaline oyçokluğuyla karar verildi.” (Danıştay 10 D. 21.1.1986 1985/169, 
K:1986/31,  http://www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp, 11.6.2011) 
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amirine yoksa disiplin kurullarına yapılabilir. Kanunun md. 136’ya göre de disiplin 

amirleri ve disiplin kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına karşı yapılacak 

itirazlarda süre, kararın ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren 7 gündür. Bu süre içinde 

itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir. Dolayısıyla 657 sayılı Kanun uyarınca 

uyarma ve kınama cezası alan kamu görevlisi üst disiplin amirine yoksa disiplin 

kuruluna itiraz edebileceği bunun üzerine verilen kararların da kesin olduğu 

anlaşılmaktadır. 

Danıştay, 657 sayılı Kanun haricinde verilen uyarma ve kınama cezalarının 

yargısal denetimini disiplin cezasını düzenleyen kanunda yargısal denetimi sınırlayan 

bir hükme yer verilmediği gerekçesiyle uyarma ve kınama cezalarının yargısal 

incelemesini bir dönem yapmıştır.216 

Öte yandan, 657 sayılı Kanun uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına 

karşı açılan davalarda ise yargısal denetimin yapılıp yapılmayacağı konusunda farklı 

kararlar vermiştir. Danıştay usule aykırı verilen örneğin savunma alınmadan verilen 

uyarma ve kınama cezalarını bir dönem iptal etmiş217 ancak disiplin cezalarının 

esasına girerek bir inceleme yapmamıştır. Daha sonra kendi mevzuatında disiplin 

                                                            
216“..2709 sayılı Anayasa'nın Temel Haklar ve Ödevler Kısmının Kişi- nin Hakları ve Ödevleri 
bölümünde yer alan Hak Arama Hürriyeti Başlıklı 36.maddesinin 1.fıkrasında aynen, "Herkes meşru 
vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve 
savunma hakkına sahiptir" hükmüne yer verilmiş, Anayasa'nın aynı kısmında yer alan Temel Hak ve 
Hürriyetlerin sınırlanması başlıklı 13.maddesinde de sınırlamanın, temel hak ve hürriyetlerin niteliği 
ne olursa olsun mutlaka kanun ile yapılması öngörülmüştür. Anayasanın 129.maddesindeki, uyarma 
ve kınama cezalarıyla ilgili olanlar hariç, disiplin kararlarının yargı denetimi dışında bırakılamayacağı 
yolundaki hüküm, uyarma ve kınama cezalarının yargı denetimi dışında bırakılabileceği anlamını 
taşımakla, yukarıda açıklanan hak arama hürriyetine ilişkin 36.maddeye özel bir sınırlama getirmiştir. 
Ancak bu sınırlamanın yalnızca yasama organı tarafından getirilebileceği açıktır. Davacının görev 
yapmakta olduğu Sosyal Sigortalar Kurumu, kendi özel kuruluş kanunu olan bir kurum olması 
nedeniyle, davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Yasasına tabi olmayıp 4792 sayılı Kanuna tabi 
olduğu açıktır. 4792 sayılı Kanunda ise uyarma ve kınama cezalarına karşı idari yargı yoluna 
başvurma hakkını engelleyen herhangi bir kurala yer verilmemiştir. Bu durumda, davacı hakkında 657 
sayılı Yasa hükümleri uygulanamayacağına ve uygulanması gereken 4792 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kurumu Yasasında da kınama cezasına karşı idari yargı yolunun kapalı olduğuna ilişkin bir hüküm 
bulunmadığına göre, idare Mahkemesince dava konusu disiplin cezasının incelenmesi ve esası 
hakkında karar verilmesi gerekmektedir.” Danıştay 12.D 18.12.1997 E:1997/1535, K:1997/4048 
http://www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp (11.6.2011) 
217Danıştay 8.D. 13.5.1999 E:1998/2038, K:1999/2990, 
http://www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp (11.6.2011) 
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hükümleri ve disiplin mevzuatı olmasına rağmen yargı denetiminde bırakmak için 

657 sayılı Kanun uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarını iptali istemiyle açılan 

davalarda, verilen uyarma ve kınama cezalarını yargı denetiminden kaçırmak için 

657 sayılı Kanun uyarınca ceza verildiği gerekçesiyle iptal ederken218 daha sonra bu 

uygulamadan da vazgeçmiş ve 657 sayılı Kanun uyarınca verilen uyarma ve kınama 

cezalarının hiç birisinin esasını incelememiş ve açılan davaları yargı denetimi dışında 

olduğundan bahisle incelemeksizin reddetmiştir. 

Yukarıda aktarılan hususlara örnek verecek olursak, yetkisiz makam 

tarafından 657 sayılı Kanun uyarınca verilmiş olan uyarma cezası Danıştay’ca iptal 

edilmiştir. 

Danıştay 8. D. 13.5.1999 gün ve E: 1998/2038, K:1999/2990 sayılı kararında; 

Gümrükler Genel Müdürlüğü, Arşivleme Şube Müdürlüğünde memur olarak 

görev yapan davacının, şube müdürü tarafından yapılan denetimde görevi başında 

bulunmadığından bahisle 657 sayılı Kanun’un 125/A maddesi uyarınca uyarma 

cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü işleminin 

iptali istemiyle açılan davada, dava konusu işlemin, Anayasa’nın 129 ve 657 sayılı 

Kanun’un 135 ve 136. maddeleri uyarınca idari yargı yerinde dava konusu 

edilemeyeceği gerekçesiyle davayı reddeden Ankara 3. İdare Mahkemesi kararının 

temyiz incelemesinde, Danıştay 8. D., işin esası hakkında karar verilmediği 

gerekçesiyle bu kararı bozmuştur. Danıştay bu kararında,  md. 126’da, uyarma 

cezalarının disiplin amirleri tarafından verileceği hükmünün yer aldığını, dava 

konusu işlemin tesis edildiği tarihte hastalık iznine ayrılmış bulunan disiplin amirinin 

disiplin cezası verme yetkisi bulunmadığından, dava konusu edilen uyarma cezasını 

yetki yönünden hukuka aykırı bulmuştur. 

Ayrıca Danıştay, başka bir kararında kendi mevzuatına göre disiplin 

hükümleri uygulanması gerekirken yargı denetimi dışına çıkarmak için 657 sayılı 

Kanun uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarının da esasının incelenmesi 

                                                            
218 Danıştay 12.D. 30.5.2007, E:2006/5790, K:2007/2750  (Yayınlanmamış karar) 
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gerekeceğinden bahisle yerel mahkeme kararını bozmuştur.219 Bu davada, 399 sayılı 

KHK’ya tabi olarak görev yapan davacı tarafından, 657 sayılı Kanun’un 125/B-a 

maddesi uyarınca kınama cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle 

açılan davada, idare mahkemesi, Anayasa’nın 129. ve 657 sayılı Kanun’un md. 135 

ve 136’da yer alan hükümlerin birlikte değerlendirilmesi sonucu, 657 sayılı Kanun 

hükümleri uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı dava açılamayacağı, 

sadece üst disiplin amirine, yoksa disiplin kuruluna itiraz edilebileceğini, davacıya 

657 sayılı Kanun’un md. 125 uyarınca verilen kınama cezasının iptali istemiyle 

açılan davanın esasının incelenmesi olanağı bulunmadığı gerekçesiyle davanın 

incelenmeksizin reddine karar vermiştir. 

Başka bir kararda ise, Sümer Halı A.Ş. Ürün Geliştirme Müdürlüğü’nde 

uzman olarak çalışan davacının, şirketin güven ve saygınlığını zedelemesi ve 

görevinde duyarlılık göstermemesi sonucu 14 adet halının kaybolması ile şirketi 

zarara uğrattığı gerekçesiyle kınama cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlem ile 

Sümer Holding A.Ş. Sözleşmeli Personel Yönetmeliği’nin kınama cezasına karşı 

yargı yolunu kapatan 113. maddesinin istemiyle açılan davada; 

Danıştay  8. D., 1.10.1998, E:1996/662,K: 1998/2876 sayılı kararı ile, 
“...2709 sayılı Anayasa'nın Temel Haklar ve Ödevler Kısmının Kişinin Hakları ve 

Ödevleri bölümünde yer alan Hak Arama Hürriyeti Başlıklı 36.maddesinin 

1.fıkrasında, "Herkes meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri 

önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma hakkına sahiptir" kuralına yer 

verilmiş, Anayasa'nın aynı kısmında yer alan Temel Hak ve Hürriyetlerin sınırlanması 

başlıklı 13.maddesinde de sınırlamanın, temel hak ve hürriyetlerin niteliği ne olursa 

olsun mutlaka kanun ile yapılması öngörülmüştür. Anayasanın 129.maddesindeki, 

uyarma ve kınama cezalarıyla ilgili olanlar hariç disiplin kararlarının yargı denetimi 

dışında bırakılamayacağı yolundaki kural, uyarma ve kınama cezalarının yargı 

denetimi dışında bırakılabileceği anlamını taşımakla,... 233 sayılı Kanun Hükmünde 

                                                            
219Danıştay 12.D.,  18.02.2005, E:2002/3280, K:2005/472 
http://www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp (11.6.2011)  
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kararnamede ve daha sonra yürürlüğe giren ve yine Kamu İktisadi Teşebbüsleri 

Personel Rejimini Düzenleyen 399 sayılı KHK'de de bu konuda bir sınırlama yoktur. 

Bu durumda, davacı hakkında uygulanması gereken 233 ve 399 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde de uyarma cezasına karşı idari yargı yolunun kapalı 

olduğuna ilişkin bir hüküm bulunmadığından uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı 

yoluna gidilebileceğinin kabulü gerekir. Ancak, iptali istenilen 113. maddede de 

uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yoluna gidilemeyeceği yönünde açık bir 

kısıtlama getirilmediğinden yönetmeliğin bu maddesinde hukuka aykırılık 

bulunmamaktadır.220  

denilerek, 657 sayılı Kanun uyarınca değil kendi mevzuat uyarınca disiplin 

cezası verilmesi gerektiği bu cezanın da denetim yolunun açık olduğuna 

hükmetmiştir. 

Danıştay, son yıllarda artık içtihat haline gelmiş kararlarıyla, 657 sayılı 

Kanunu uyarınca verilmiş uyarma ve kınama cezalarını yargı yolu kapalı olduğundan 

bahisle incelememiştir. İster kendi mevzuatına göre yargı yolu açıkken yargı 

denetiminden kaçırmak için 657 sayılı Kanun uyarınca uyarma ve kınama cezası 

verilsin, isterse, bir takım usul eksiklikleri olsun (savunma alınmadan ceza verilmesi 

gibi) bu cezaların denetimini yapmamıştır. 

Danıştay 12. D., E:2001/2293, K:2004/1286 sayılı kararında,221 İller Bankası 

genel müdürü olarak görev yaptığı dönemde işlediği öne sürülen disiplin suçu 

nedeniyle davacının 657 sayılı Kanun’un 125. maddesinin B/a bendi uyarınca 

kınama cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada; 

Ankara 9.İdare Mahkemesinin 30.11.2000 günlü, E:2000/214, K:2000/1210 sayılı 

kararıyla;222  

“....davacının kınama cezasına süresi içinde yaptığı itirazın, Personel Daire 

Başkanlığınca, Bakanlık Disiplin Kuruluna iletilmesi gerekirken, söz konusu itirazın 
                                                            
220Danıştay 8.D., 1.10.1998, 1996/662, 1998/2876 http://www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp 
(11.6.2011) 
221 http://www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp(11.6.2011) 
222 Ankara 9.İdare Mahkemesi, 30.11.2000, E:2000/214, K:2000/1210 (yayımlanmamış karar) 
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Başkanlıklarına yapıldığı şeklinde nitelendirmek ve itiraz merciinin Personel Dairesi 

Başkanlığı olmadığı belirtilmek suretiyle kabul edilmesinin usule uygun görülmediği, 

bu haliyle verilen kınama cezasının kesinleştirilmesinde de hukuki isabet bulunmadığı 

gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.” 

Bu kararın temyiz incelemesini yapan Danıştay 12. Dairesi, vermiş olduğu 

14.4.2004 gün ve E:2001/2293, K:2004/1286 sayılı kararında,223 

“...T.C. Anayasanın 129. maddesinin 3. paragrafında; uyarma ve kınama cezalarıyla 

ilgili olanlar hariç, disiplin kararlarının yargı denetimi dışında bırakılamayacağı 

hükmüne yer verilmiş olup, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 135.maddesinde 

sözkonusu Anayasa hükmüne paralel olarak, disiplin amirleri tarafından verilen 

uyarma ve kınama cezalarına karşı itirazın, varsa bir üst disiplin amirine yoksa 

disiplin kurullarına yapılabileceği, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması 

ve Devlet memurluğundan çıkarma cezalarına karşı idari yargı yoluna 

başvurulabileceğinin, 136.maddesinde ise, itiraz edilmeyen kararlar ile itiraz üzerine 

verilen kararların kesin olduğu, bu kararlar aleyhine idari yargı yoluna 

başvurulamayacağı belirtilmiştir... Yukarıda yer alan Anayasa ve Yasa hükümleri 

karşısında kınama cezasının yargısal denetimini yapmaya hukuken olanak 

olmadığından aksi yönde verilen mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.” 

denilerek, 657 sayılı Kanun uyarınca verilen uyarma ve kınam cezalarının 

usuli eksiklikten dolayı iptal edilemeyeceğine, bu cezaların yargısal denetiminin 

yapılamayacağına hükmetmiştir.  

Danıştay, ayrıca 657 sayılı Kanun uyarınca kişilerin işlemiş olduğu fiillerin 

aylıktan kesme cezasını gerektirmesine rağmen aynı Kanunun 125. maddesi uyarınca 

geçmiş sicilleri olumlu olduğundan bahisle kınama cezası ile cezalandırılan kamu 

görevlilerinin açmış oldukları davalarda da, cezanın kınama cezası olduğundan 

bahisle davayı incelenmeksizin reddetmiştir. 

                                                            
223Danıştay 12. D,.14.4.2004, E:2001/2293, K:2004/1286 
http://www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp (11.6.2011) 
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Devlet Tiyatroları Eski Genel Müdürü olan davacının, 657 sayılı Kanun’un 

125/C-a maddesi ve aynı maddenin sondan beşinci fıkrası uyarınca bir alt cezada 

uygulanmak suretiyle kınama cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 2.8.2005 günlü ve 

1767 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davada; Anayasa'nın md. 129 ve 657 sayılı 

Kanun’un md. 135 ve 136 uyarınca uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolunun 

kapatıldığı, bu nedenle kınama cezasının iptali istemiyle açılan davanın incelenmesi 

olanağı bulunmadığı gerekçesiyle davanın incelenmeksizin reddi yolunda verilen 

kararı temyizen inceleyen Danıştay 12. D.,  bu kararı onamıştır.224 

Diğer taraftan; Ankara 5. İdare Mahkemesi, bir kararında,225 Milli Eğitim 

Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Eğitim Araştırmaları Merkezi ve Akşam Sanat 

Okulu’nda matematik öğretmeni olarak görev yapan davacının 657 sayılı Kanun’un 

125/B-a maddesi uyarınca kınama cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali 

istemiyle açılan davada; uyarma ve kınama cezalarını yargı denetimi dışında bırakan 

iç hukuk hükümleri ile adil yargılanma hakkı, hak arama özgürlüğü ile ilgili 

sözleşme hükümleri karşılaştırarak Anayasa’nın 90. maddesi de dikkate alınarak 

kınama cezasının yargısal denetiminin yapılacağına ilişkin verdiği kararın temyiz 

incelemesi sonucunda kınama cezasının denetim yasağının kanundan değil 

Anayasa’dan kaynaklandığı dolayısıyla bu cezanın yargısal incelemesinin 

yapılamayacağı gerekçesiyle bozması üzerine mahkeme eski kararında direnerek 

ısrar kararı vermiştir. Ankara 5. İdare Mahkemesi bu kararında şöyle demiştir: 

“..Buna göre, hak arama özgürlüğüne yönelik temel hükümler içeren ve 

uluslararası ölçekli insan hakları hukukunun kaynağı olan ve Türkiye tarafından da 

imzalanarak yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler Siyasi ve  Medeni Haklar Uluslararası 

Sözleşmesinin “adil yargılanma hakkı” başlıklı 14. maddesinin Mahkemeye başvurma 

hakkının hiç bir şekilde kısıtlanmamasını öngören hükümleri ile “uyarma” ve 

“kınama” cezalarına karşı yargı yolunu kapayan iç hukuk düzenlemelerinin aynı konu 

                                                            
224 Danıştay 12. D., 10.10.2008, E:2006/5922, K:2008/5020 
http://www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp (11.6.2011) 
225Ankara 5. İdare Mahkemesi, 6.4.2006, E:2006/935, K:2006/951 (yayımlanmamış karar) 
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hakkın da farklı hükümler içermesi nedeni ile, Anayasanın 90.maddesinde yargı 

organlarını da bağlayıcı şekilde yapılan değişiklik sonrasında oluşan son hukuki 

durum karşısında, Birleşmiş Milletler Siyasi ve Medeni Haklar Uluslararası 

Sözleşmesi’nin 14/1-ç maddesinin bu uyuşmazlıkta esas alınması gereken hukuk 

kuralı olduğu sonucuna varılmıştır.Buna göre, “uyarma” ve “kınama” cezalarına karşı 

yargı yolunu kapatan iç hukuk kuralları yerine, “adil yargılanma hakkı” ,”hak arama 

özgürlüğü” ve “mahkemeye başvurma hakkı” ilkeleri doğrultusunda dava açılması 

gerektiğini kurala bağlayan Birleşmiş Milletler  Siyasi ve Medeni Haklar Uluslararası 

Sözleşmesi’nin 14.maddesinin esas alınması suretiyle davacıya 657 sayılı Kanunun 

125/B-a maddesi uyarınca verilen kınama cezasına karşı dava açılabileceği kanaatiyle  

davanın esas yönünden çözümlenmesi yapılacaktır.” 

denilerek davayı esastan incelemiş ve ısrar kararı vererek dava konusu kınama 

cezasını iptal etmiştir. 

Bu kararla ilgili tezin yazımı esnasında Danıştay İdari Dava Daireleri 

Kurulu’nca herhangi bir karar verilmemiştir. 

Konya İdare Mahkemesi ve Malatya İdare Mahkemesi, uyarma ve kınama 

cezalarını yargı denetimi dışında bırakan 657 sayılı Kanun’un md. 135’i, idarenin bu 

işlemlerinin yargı denetimi dışında bırakılmasının hukuk devleti ilkesi ile 

bağdaşmadığını, 657 sayılı Kanun’a tâbi olmayan kamu personelinin uyarma ve 

kınama cezasına dava açabilmesine rağmen 657 sayılı Kanun’a tâbi personele bu 

hakkın tanınmamasının eşitlik ilkesine aykırı olduğunu, Anayasa'da uyarma ve 

kınama cezalarına karşı  yargı yolu açıkça kapatılmamış iken yasa koyucu tarafından 

bu yönde bir sınırlama getirilmesinin Anayasa'nın üstünlüğü ilkesiyle 

bağdaşmadığını, söz konusu kuralların hak arama özgürlüğüne ve idarenin her türlü 

eylem ve işlemine karşı yargı yolunun açık olduğuna ilişkin Anayasa kuralına aykırı 

olduğunu, uyarma ve kınama cezalarının dava konusu edilebilmesi bakımından 

Anayasanın 129. maddesi’nde yasa koyucuya bir takdir hakkı tanınmakla birlikte 

bunun sınırsız olmadığını ve Anayasa’nın diğer hükümleri ile bağdaşacak şekilde 

kullanılması gerektiğini, Anayasa’nın konuyla ilgili diğer maddeleri dikkate 
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alındığında uyarma ve kınama cezalarının yargı denetimi dışında bırakacak bir 

düzenleme yapılabilmesine olanak bulunmadığını belirterek, itiraz konusu kuralların 

Anayasa’nın 2., 10., 11., 125. ve 129. maddelerine aykırı olduğu iddiası ile AYM’ye 

başvurmuştur. AYM, bu başvuruyu; 27.11.2007 gün ve E.2002/169, K.2007/88 sayılı 

kararı ile, disiplin cezalarının ağırlıkları ve özelliklerinin farklı olduğu, sonuçlarının 

farklı olduğu, örneğin aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurması cezası 

alanların bazı görevlere seçilemeyeceğinin düzenlenmesine rağmen uyarma ve 

kınama cezaları ile ilgili herhangi bir durumun öngörülmediği, sicilden silinme 

sürelerinin uyarma ve kınama cezalarında daha kısa olduğu, bu cezaların önemsiz 

cezalar olduğu ve bu cezaların yargı denetiminin içine dahil edilmesi için kanun 

koyucuya bir takdir yetkisinin verilmediği, dolayısıyla bu yargısal denetim yasağının 

anayasal kaynaklı bir yasak olduğu, kanuni düzenleme ile bu yasağın ortadan 

kaldırılamayacağı ifade edilerek uyarma ve kınama cezalarını yargı denetimi dışlında 

bırakan 657 sayılı Kanun’un md. 135’in Anayasa’ya aykırı olmadığına karar vererek 

reddetmiştir.226 AYM, bu kararını oy çokluğu ile almıştır. Anılan mahkeme kararına 

azınlıkta kalan bir üye şu gerekçeleri öne sürmüştür:  
“...Anayasada uyarma ve kınama cezasının tanımı yapılmadığı gibi diğer 

disiplin cezalarının neler olduğu sayılmamış, hangi eylemlerin hangi disiplin suçunu 
gerektireceği de düzenlenmemiştir. Buna göre, Anayasada, disiplin suçlarının 
türlerinin ve sonuçlarının düzenlenmesi işin mahiyeti icabı yasaya bırakılırken, pek 
hafif ve kalıcı etkileri bulunmayan bazı disiplin cezalarının yargı denetimi dışında 
tutulabilmesi hususunda yasa koyucuya bir takdir hakkı verilmiş, ancak bütün disiplin 
cezalarına karşı yargı yolunun açık tutulması da engellenmemiştir. Anayasa tarafından 
düzenlenmemiş bir alanda, verilebilecek cezaların hafif nitelikli iki tanesinin 
zikredilmiş olmasına dayanılarak, bunların yargı denetimi dışında tutulmasının 
Anayasa'nın amir hükmü olduğu söylenemez. 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun itiraz konusu kurallarının anılan yasaya tabi kamu görevlileri ile aynı 
cezaların öngörüldüğü ancak başka yasalara tabi olmaları nedeniyle yargı yoluna 
başvurabilen diğer kamu görevlileri arasında ayrım yarattığı, tekerrür halinde 
sonuçlarının ağırlaştığı, böylece uygulamada bu cezaların "hafif" ve "geçici" niteliğini 
yitirdiği, kamu görevlilerinin disiplin cezalarına ilişkin yasalar ve kurallar bütün 
olarak gözetildiğinde itiraz konusu kuralların, Anayasanın 129. maddesinde uyarma 
ve kınama cezalarının yargı denetimi dışında tutulması yolunda yasa koyucuya istisnai 

                                                            
226AYMK 27.11.2007, E.2002/169, K.2007/88, 
http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id=2516&content=  
(11.6.2011) 
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nitelikte verilen takdir hakkının amacını aştığı, bu nedenle kuralların, Anayasanın 2. 
ve 10. maddelerine aykırılıktan dolayı iptal edilmeleri gerektiği düşüncesiyle, karara 
katılmıyorum.” 

 
şeklinde ifade ederek, yargısal denetim yasağının anayasal kaynaklı 

olmadığını, Anayasa koyucunun kanun koyucuya bu konuda takdir yetkisi verdiğini 

savunarak 657 sayılı Kanun’daki uyarma ve kınama cezaları ile ilgili yargısal 

denetim yasağının Anayasa’ya aykırı olduğunu ifade ederek kararda azınlık 

kalmıştır. 

Diğer azlık görüşlerinde ise, Anayasa’da güvence altına alınan hak arama 

özgürlüğü ile İHAM’ın bu konuda vermiş olduğu kararlara atıf yapılarak ilgili Kanun 

maddelerinin Anayasa’ya aykırı olduğundan iptali gerektiği yönünde oy 

kullanmışlardır. 

AYM’nin bu kararının pek isabetli olmadığını düşünüyoruz. Kararın 

gerekçesinde belirtilen kanun koyucunun yargı denetimine açma konusunda takdir 

yetkisinin olmadığının aksine uyarma ve kınama cezalarını yargı yolu dışında 

bırakma konusunda kanun koyucuya takdir yetkisi verilmiş hem de bu yasaklarla 

ilgili İHAM’ın ilgili kararlarında ihlal nedeni olarak sayılmıştır. Ayrıca Anayasa 

koyucunun böyle bir düzenleme yaparken kanun koyucuya uyarma ve kınama 

cezaları haricindeki hiç bir cezanın yargı denetimi dışında bırakılamayacağını 

güvenceye almıştır. Dolayısıyla yasak Anayasa’dan değil kanun koyucunun takdir 

yetkisini uyarma ve kınama cezalarını yargı denetimi dışına çıkarması yönünde 

kullanmasından kaynaklanmıştır. Bu durum AYM’ce hukuk devleti ilkesine aykırı 

bulunarak iptal edilmesi gerekirken yukarıda yer verilen gerekçe ile Anayasa’ya 

uygun bulunması isabetsiz olmuştur. 

2. 5982 sayılı Kanun Sonrası Yeni Durum 
 

12.9.2010 tarihinde yapılan teferandum sonucunda kabul edilerek 23.9.2010 

tarihinde yürürlüğe giren 5982 sayılı Anayasa değişikliğine ilişkin Kanun ile beraber 
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uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu açılmıştır. Anayasa md. 129 “..Disiplin 

kararları yargı denetimi dışında bırakılamaz.” denilerek uyarma ve kınama 

cezalarının kanun ile yargı yoluna çıkarılabileceğine işlikin anayasal düzenleme artık 

hukuk aleminden kaldırılmıştır.  

Anayasaya uygun olarak 657 sayılı Kanun da değiştirilerek uyarma ve 

kınama cezalarına karşı dava açılabileceği hüküm altına alınmıştır.227  Dolayısıyla 

artık 657 sayılı Kanun uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı dava 

açılabilecektir. 

Bundan sonra şöyle bir sorun ortaya çıkmaktadır. 23.9.2010 tarihinde önce 

verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı dava açılabilecek mi? Dava açılırsa dava 

açma süresi nereden başlayacak? Davalar süresinde kabul edilirse uyuşmazlıklar 

cezaların tesis edildiği işlem tarihindeki mevzuat uyarınca mı yoksa Anayasa 

değişikliği sonrası mevzuata göre mi sonuçlandırılacak. Öncelikle uyarma ve kınama 

cezalarına karşı açılacak davaları ve bu davalarda dava açma süresinin bir 

incelenmesi gerekmektedir.  

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 7. maddesinde, özel 

Kanunlarda süre belirtilmeyen hallerde dava açma süresinin 60 gün olduğu hüküm 

altına alınmıştır. Uyarma ve kınama cezaları yargı denetimine kapalı olduğu için 

cezanın verildiği dönemde cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren dava açma 

süresinin başlatılması çok dar bir yorum olur. Eğer yasama tarafından bir irade 

belirtilerek uyarma ve kınama cezalarına karşı dava açma yolu açılmışsa bu durumu 
                                                            
227657 sayılı Kanun’un 6111 sayılı Kanun’un md. 113 ile değişik md. 135, “Disiplin amirleri 
tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe 
ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir. İtirazda süre, 
kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları 
kesinleşir. İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz 
gün içinde kararlarını vermek zorundadır. İtirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı gözden 
geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler. Disiplin cezalarına karşı idari 
yargı yoluna başvurulabilir.” olarak değiştirilmiştir. 
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geniş yorumlamak gerekir. Yerleşik yargı içtihatlarınca da bir düzenleyici işlem iptal 

edilirse bu düzenleyici işleme bağlı bireysel işlemlerde yeniden idareye başvuru 

yoluyla idari dava açma süresi canlanmaktadır. Dolayısıyla yeni bir düzenlemeyle 

beraber bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih olan 23.9.2010 tarihinden itibaren 

60 gün içerisinde açılan davaların süresinde kabul edilmesi gerekmektedir. Bu konu 

ile ilgili tezin yazım aşamasında Danıştay’ca henüz bir karar verilmiş değildir. 

 Diğer ve asıl tezimizi ilgilendiren konu ise bu tarihten önce verilen cezalara 

karşı açılan davaların süresinde kabul edilirse yapılacak yargılamada uyuşmazlık 

hangi kanun hükümlerine göre çözüleceği, yani işlem tarihinde yürürlükte olan yargı 

denetimine kapalı olan duruma göre mi; yoksa şu anki yargı denetimine açıldığı 

döneme göre mi?  

 Uyarma ve kınama cezalarını, ceza kanunları kapsamında 

değerlendirilmesinin disiplin cezasının özüne daha uygun düşeceği, ceza kanunları 

kapsamında yargılanan kişilerle ilgili lehe düzenlemelerin bu uyuşmazlıklarda 

uygulandığından, disiplin cezalarında da lehe kanun uygulamasının yapılması 

gerekmektedir. Dolayısıyla yargı denetimine açılmış bir cezanın yargısal denetiminin 

yapılmasının hakkaniyete daha uygun düşecektir. Hukuk devleti ilkesi de bunu 

gerektirmektedir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 III. YARGI DENETİMİ DIŞINDA BIRAKILAN 
İŞLEMLERİN HUKUK DEVLETİ İLKESİ YÖNÜNDEN 

İNCELENMESİ 
 

Birinci bölümde hukuk devleti ilkesini, ikinci bölümde ise yargı denetimi 

dışında bırakılan işlemleri ayrıntılı olarak incelemiştik. Bu bölümde ise yargı 

denetimi dışında bırakılan işlemleri hukuk devleti ilkesi yönünden inceleyeceğiz.  

AYM, Anayasa’da ayrık tutulanlar dışındaki tüm idari işlemlerin, yargı 

denetimine bağlı olmasını Anayasa buyruğu olduğu, bunlar dışında idarenin eylem 

ve işlemlerinden yargı denetimine bağlı olmaması sonucunu doğuracak nitelikteki bir 

yasal düzenlemenin, Anayasa md. 125/1 deki buyruğa aykırı düşeceğini kabul 

etmektedir.228 Gerek, 1982 Anayasası’nda gerekse mevcut kanunlarda idarenin eylem 

ve işlemlerinin hukuka uygunluğu konusunda bireylere idari yargı yerlerinde dava 

açma hakkı tanındığı genel kural olarak hükme bağlanmış olmakla birlikte 

Anayasa’da ve yasalarda dava açma hakkını sınırlayan ve hatta tümüyle kapatan 

hükümlere de yer verilmiştir. 

Hukuk devletinin sağlanabilmesi için, yasama, yürütme ve yargının hukuka 

bağlılığının yanı sıra idarenin bütün işlem ve eylemlerinin de hukuka uygun olması 

gerekmektedir. İdarenin, Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmeliklere uymak zorunda 

olmasının müeyyidesi Anayasa’da öngörülmüştür.  

1982 Anayasası md. 125’e göre, “idarenin her türlü eylem ve işlemlerine 

karşı yargı yolu açıktır.” Diğer bir deyişle, idarenin yaptığı işlemler uyması gereken 

üst kurallara uymuyorlarsa, bunlara karşı dava açılabilir. İdarenin eylem ve 

işlemlerinin hukuka uygun olup olmadığı, ihtisas mahkemeleri olan idari yargı 

yerlerince denetlenmesi de bir idari rejim gereğidir. 

                                                            
228AYMK, 21.9.1995, E.1995/27, K.1995/47 
http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id=1230&content= 
(11.6.2011) 
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AYM, 23.11.1993 tarihinde verdiği bir kararda “Hukuk devleti,…insan 

haklarına saygılı ve bu hakları koruyan, toplum yaşamında adalete ve eşitliğe uygun 

bir hukuk düzeni sürdürmekte kendisini yükümlü sayan, tüm davranışlarında hukuk 

kurallarına ve Anayasaya uyan, işlem ve eylemleri bağımsız yargı denetimine açık 

olan devlet demektir” diyerek hukuk devletinin tanımını yapmıştır.229 Yargı denetimi 

sayesinde idarenin hukuka bağlılığı etkili bir biçimde sağlanmış ve idare edilenler 

idarenin kanunsuz ve keyfi davranışlarına karşı korunmuş olur.230 Demokratik bir 

devlette, idare hukuka bağlı olmak ve hukuka uygun davranmak zorundadır. 

Demokratik bir devlette, başta Anayasa olmak üzere, kanunlar ve kanunlara eşit 

düzeydeki öteki metinler ve bizzat idarenin kendi koyduğu düzenleyici kurallar 

idareyi bağlamaktadır.231 

Hukuk devleti ilkesinin en önemli unsurlarından birisi devlet işlerini yürüten, 

kuralları uygulayan idarenin hukukla bağlı olması ve eylemlerinin de hukuk 

kurallarına uygun olmasıdır. 1982 Anayasası, idarenin hukuka uygunluğunu 

sağlamak için çeşitli önlemler almıştır. Anayasa, yürütme yetki ve görevinin, 

Anayasa’ya ve kanunlara uygun olarak kullanılıp yerine getirileceğini, Anayasa 

hükümlerinin, sadece yasama ve yargı organlarını değil, yürütme ve idare 

makamlarını da bağlayacağını, idarenin eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun 

açık olduğunu hükme bağlayarak, idarenin eylem ve işlemlerinin yargı denetiminin 

dışında kalamayacağını açık bir şekilde belirlemiştir. Siyasi iktidarın gücünün yargı 

denetimi ile sınırlandırılması, eylem ve işlemlerinin hukuka uygunluğunun denetimi 

hukuk devletinin gereğidir.  

İdarenin faaliyetlerinin denetimi suretiyle gücünün sınırlandırılmasında çeşitli 

kontrol yollarına başvurulmaktadır. Bunları idari denetim, siyasal denetim, kamuoyu 

denetimi ve yargı denetimi olarak sıralayabiliriz. İdarenin kendi içinde yapacağı 

                                                            
229AYMK, 23.11.1993, E.1993/1, K.1993/2 
http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id=1044&content= 
(11.6.2011) 
230 Metin Günday,  a.g.e., s.45. 
231 Metin G ünday, a.g.e., s.34. 



109 

 

denetim ile, yasama organının hükumet kanalıyla idare üzerinde icra edeceği siyasal 

denetim veya meslek kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin, baskı gruplarının 

kısaca kamuoyunun yapacağı denetim bir ölçüye kadar sağlanabilir. Bununla birlikte 

idarenin hukuka uygunluğunu sağlamada en etkin ve nesnel olan yol yargısal 

denetimdir.232 

AYM, bir kararında idari işlemleri yargı denetimi dışında bırakan kanun 

maddesini hukuk devleti ilkesine aykırı bulmuştur, sadece Anayasa ile işlemlerin 

yargı denetimi dışında bırakılmasına cevaz vermektedir. Aksi düzenlemelerin 

anayasanın hukuk devleti ilkesine aykırı olacağına hükmetmiştir. Ayrıca, yargı 

denetiminin hukuk devleti ilkesinin diğer öğelerinin güvencesini oluşturan temel bir 

öğe olduğunu belirtirken, bunun önemini şöyle açıklamıştır: 

 
“...insan haklarına saygılı olmayan ve davranışlarında hukuka ve anayasaya 

uymayan bir yönetimi bu tutumundan caydıran ve ona meşruluk ve hukuksallık sınırı 

içinde bakmak zorunda bırakan güç, yargı denetimi gücü ve yetkisidir. Yargı 

denetiminin etkinliğini ortadan kaldıran ve onu sadece biçimsel bir denetim niteliğine 

dönüştüren yasa kuralı Anayasa’nın 2. maddesindeki hukuk devleti ilkesiyle 

bağdaşmaz” 233 

 

İdarenin bir kısım eylem ve işlemlerinin yargı denetimi dışında tutulması 

hukuk devleti ilkesini zedeleyici niteliktedir. Bunlardan özellikle, cezai disiplin 

yaptırımı içeren YAŞ ve HSYK kararları ile uyarma ve kınama cezaları dikkat 

çekmektedir. YAŞ kararları, Anayasa md. 125 ve 1602 sayılı Kanun’un 2568 sayılı 

Kanun ile değişik md. 21’in son fıkrası ile yargı denetimi dışında bırakılmıştır. Bu 

düzenleme birçok idare hukukçusu tarafından Türkiye’nin taraf olduğu anlaşmalar ve 

                                                            
232A.Şeref  Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s. 1. 
233AYMK, 25.5.1976,  E.1976/l, K.1976/28,  
http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id=468&content= 
(11.6.2011) 
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Anayasa md. 36 ile vazgeçilmez temel haklar arasında sayılan savunma hakkının 

verilmemesi ve yargı denetimi dışında tutulması yönünden eleştirilmiştir. 

İHAM da, bir işlem veya eylemin yargı denetimi dışında bırakılmasını 

sözleşmeyi ihlal sebebi saymıştır. Ülkemizde, bazı işlemler yargı denetimi 

dışındadır. Ancak, İHAM’ın “Pellegrin” kararındaki kriterler gereği yargıç ve 

savcılar ile silahlı kuvvetler mensupları devletin egemen gücünün kullanılmasına 

doğrudan katıldıkları için, bunların memurluğa kabul, kariyerleri, çalışma koşulları 

veya görevden alınmaları, emekliliğe sevk konularındaki kararları İHAS md. 6 

koruması altında değildir. Dolayısıyla, bu belirtilen kategorideki kurulların 

kararlarına karşı yargı yolunun kapalı olması, sözleşmenin md. 6’daki mahkemeye 

başvurma hakkını ihlal etmemektedir. Nitekim YAŞ kararı ile ordu ile ilişiği kesilen 

bir grup askeri personelin komisyona başvuruları kabul edilemez bulunmuştur. 

Cumhurbaşkanı’nın tek başına yapacağı işlemler ile olağanüstü hal, sıkıyönetim ve 

savaş hallerinde çıkarılan KHK’ler açısından ise, bu işlemlerin Pellegrin kriterlerine 

uygun olarak kişinin medeni hak ve yükümlülüğünü düzenleyip düzenlemediği önem 

kazanmaktadır. Bu tür bir düzenleme sonucu herhangi bir yargı yolu mümkün 

olmaksızın, yürütmeye, medeni hak ve yükümlülüğe ilişkin uyuşmazlığı karara 

bağlayan son karar mercii haline gelmiş ise, ancak o zaman md. 6 açısından ihlal 

ortaya çıkabilir. Örneğin, Cumhurbaşkanı’na yasama ve yargı ile ilgili verilmiş 

yetkilerin devlet başkanı sıfatı ile tanınmış yetkiler olması nedeni ile tek başına 

kullanılacağı açık görülmektedir ve bunlara karşı yargı denetimi olmamasının 

yukarıda belirtilen md. 6’nın ihlaline neden olması muhtemel değildir. Fakat, 

yürütme alanına ilişkin yetkilerinden bazılarının tek başına kullanılamayacağı açıkça 

Anayasa’da belirtilmiş olmakla beraber, bazılarının tek başına kullanılıp 

kullanılamayacağı belirsiz olduğu gibi, yasalar tarafından da tek başına 

kullanılabilecek yetkiler Cumhurbaşkanı’na verilmiştir. Bu yetkilerden bazılarının 

karşı-imza kuralına uyulmaksızın kullanılması halinde, yargı denetimi olmaması, 

yukarıda belirtilenler çerçevesinde sözleşmenin md. 6 açısından, sakıncalar 

yaratabilir. Olağanüstü hal, sıkıyönetim ve savaş hallerinde çıkarılacak KHK’ler 
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açısından ise, sözleşmenin md. 15’e dayanılarak ülkemizin yükümlülüklerini azaltma 

yoluna gitmesi halinde, İHAM denetiminin daha sınırlı hale geleceğini de 

unutmamak gerekir.234 

Aynı zamanda, 12.9.2010 tarihli referandum sonucunda 23.9.2010 tarihinde 

yürürlüğe giren 5982 sayılı Anayasa değişikliğine ilişkin Kanun’la beraber bir kısım 

yargı denetimi dışında bırakılan işlemler yargı denetimine açılmıştır. Bununla 

berbaber uyarma ve kınama cezaları, YAŞ’ın terfi ve kadrosuzluk nedeniyle 

emekliye ayırma hariç her türlü ilişki kesme kararları, HSYK’nın meslekten çıkarma 

kararları yargı denetimine açılmıştır.   

 

A. Cumhurbaşkanının Tek Başına Yaptığı İşlemlerin Hukuk Devleti 
İlkesi Yönünden İncelenmesi 

 

1982 Anayasası md. 125’in ikinci fıkrasıyla, Cumhurbaşkanı’nın tek başına 

yapabileceği işlemler konusunda yargısal denetim açısından ortaya çıkan 

tereddütlerin giderilmesi gerekçesiyle “Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı 

işlemler” yargı denetimi dışında tutulmuştur. Yine Anayasa’nın md. 105’in ikinci 

fıkrası ile md. 125’in ikinci fıkrası hükmü desteklenmiştir: “Cumhurbaşkanı’nın 

re’sen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine, AYM dahil yargı yerlerine 

başvurulamaz.” MGKO döneminde çıkarılan 2577 sayılı Kanun’un md. 2’nin üçüncü 

bendi ile Cumhurbaşkanı’nın doğrudan doğruya yaptığı işlemlerin idari yargı 

denetimi dışında olduğu belirtilmiş; aynı şekilde 1602 sayılı Kanun’un md. 21’in son 

fıkrası ile de, Cumhurbaşkanı’nın tasarrufları herhangi bir kıstas öngörülmeden yargı 

denetimi dışında tutulmuştur. 

Doktrinde de Cumhurbaşkanı’nın yasama ve yargı alanına yönelik olarak 

tesis ettiği işlemlerin, yargı denetimi dışında tutulmasında bir mahsur bulunmadığı 

                                                            
234Sibel İnceoğlu, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında Adil Yargılanma Hakkı, 2. bs, 
İstanbul, Beta Basım Yayım Dağıtım, s.143-144  
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görüşü hâkimdir. Özbudun’a göre; hukuk devletinde kural olarak, idarenin hiçbir 

işlemi yargı denetimi dışında bırakılamaz. Bu bakımdan, Cumhurbaşkanı’nın bazı 

işlemlerinin yargı denetimi dışında bırakılmış olması, genel olarak hukuk devleti 

ilkesiyle bağdaşmaz. Ancak Cumhurbaşkanı’nın kendisine devletin başı olması 

nedeniyle tanınmış olan, özellikle yasama ve yargı alanına yönelik işlemleri, 

Cumhurbaşkanı’nın takdir yetkisi alanına giren işlemlerdir. Cumhurbaşkanı’na 

devletin başı olması nedeniyle tanınmış olup, idari işlem niteliği bulunmayan, 

mahiyetleri gereği takdir ve tercihleri içeren ve yargı denetimine uygun olmayan 

işlemlerdir. Bunların yargı denetimi dışında bırakılmasında hukuk devleti ilkesiyle 

çelişir bir yön bulunmadığı ifade edilmektedir.235  

Günday’da bu görüşü destekler mahiyette şu görüşlere yer vermiştir: 

Cumhurbaşkanı’nın kendisine devletin başı olması nedeniyle tanınmış olan özellikle 

yasama ve yargı alanına yönelik işlemleri, Cumhurbaşkanı’nın takdir yetkisi alanına 

giren işlemlerdir. Bu işlemler mahiyetleri gereği, içerdikleri unsurlar, takdir ve 

tercihler dolayısıyla yargı denetimine uygun değillerdir. Bu işlemlere karsı yargı yolu 

açık olsa bile, Anayasa’nın md. 125’in dördüncü fıkrasında ifade edilmiş olan, 

“...takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez.” hükmü gereğince, 

yargı mercilerince bu işlemlerin yargısal denetiminin yapılması, yargı yetkisi dışında 

kalmaktadır. Nitekim 1961 Anayasası’nın yürürlükte bulunduğu dönemde, 

Cumhurbaşkanı’nın işlemlerinin yargısal denetimini kısıtlayan bir düzenleme mevcut 

olmadığı halde, Danıştay kararlarında, Cumhurbaşkanı’nın takdir yetkisi alanına 

girmenin mümkün olmadığı vurgulanmıştır. Kaldı ki 1961 Anayasası’na göre, 

Cumhurbaşkanı’nın idari yetkilerinden hiçbirisini tek başına kullanması da mümkün 

değildi. Cumhurbaşkanı bu gibi yetkilerini ancak ilgili bakan ve Başbakanın katılımı 

ile kullanabiliyor ve sorumluluk da ilgili bakan ile Başbakan’a ait oluyordu.236 

Cumhurbaşkanı’nın tek başına yaptığı işlemlerden icrai nitelikte olanların ise, 

yargı denetimi dışında tutulması hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmamaktadır. Zira bu 
                                                            
235Ergun Özbudun, a.g.e., s.315 
236Metin Günday, İdare Hukuku, s.366. 
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işlemler, Cumhurbaşkanının yürütmenin bir unsuru olarak yerine getirdiği 

işlemlerdir. Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı idari işlemler hukuka aykırı ise, 

bunlara karşı dava açılarak iptalini sağlamak, hukuk devleti anlayışının doğal bir 

sonucudur. Bu nedenle Anayasa’da bu mahsurlu durumu ortadan kaldıracak şekilde 

değişiklik yapılması, hukuk devleti ilkesinin bir gereğidir. 

Avrupa devletlerinde de devlet başkanları, geleneksel imtiyazlara sahiptir. 

Ama genellikle bu şeklen önemli ayrıcalıklar karşı imza yolu ile kullanılmakta, 

dolayısıyla da bakanlıklarca yerine getirilmektedir. Aynı zamanda, devlet 

başkanlarının, karşı imza öngörmeyen işlemleri de vardır.237 

Bazı yazarlar tarafından ise sorunun çözümü bakımından farklı bir yol 

önerilmektedir. Doktrinde dile getirilen bu görüşe göre; Cumhurbaşkanı’nın idari 

nitelik taşıyan işlemlerinin, mesela icrai karar yetkisi olan makamlara yaptığı 

atamaların, Başbakan ve ilgili bakanla birlikte yapılması gereken işlemler olduğu, bu 

yöntemin uygulamada benimsenmesi durumunda, bu tür işlemler hakkında idari 

yargı yolunun kendiliğinden açılacağı ifade edilmektedir. Böylece hem parlamenter 

sistemin mantığına uygun davranılmış, hem de hukuk devleti ilkesi korunmuş 

olacaktır.238 

Cumhurbaşkanı’nın tek başına yaptığı işlemlerin yargı denetimi dışında 

tutulması, hukuk devleti ilkesine bir sınırlama olması nedeniyle, bu işlemlerin, 

ilgililerin “medeni hak ve yükümlülüklerini” etkiler nitelikte olmaları halinde, İHAS 

md. 6’ya aykırı olacağı söylenebilir. Dolayısıyla anılan işlemlere yargısal bağışıklık 

tanımak yerine, yetki, şekil, usul ve maksat unsurları yönünden bir denetime tabi 

tutup, bu unsurlar bakımından herhangi bir sakatlığın göze çarpmaması halinde, salt 

takdire ilişkin bulunan sebep unsurunu incelemeden işlemi yargısal denetime tabi 

tutmak hukuk devleti ilkesine daha uygun düşecektir.239 

                                                            
237Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2000, s.515-526. 
238Ergun Özbudun, a.g.e., s.315 
239İl Han Özay, “Türkiye’de İdari Yargının İşlev ve Kapsamı”, İdari Yargıda Son Gelişmeler 
Sempozyumu, Ankara, Danıştay Başkanlığı Yayını, Haziran 1992, s.27. 
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AYİM’in 10.2.1994 gün ve E.1994/21, K.1994/4 sayılı kararında, Askeri 

Yargıtay Genel Kurulu’nun Askeri Yargıtay’a üye seçimi için Cumhurbaşkanı’na üç 

aday gösterme işleminin bir idari işlem olmadığına, yargı alanında sonuç doğuracak 

bir işlemler dizisinin ilk halkası olduğuna karar vermiştir. Mahkemeye göre idari 

yargı denetiminin ancak idare alanında sonuç doğuran işlemleri kapsayacağına karar 

verilmiş AYİM’in bu kararı Kemal Gözler’ce eleştirilmiş ve bu işlemlerin hazırlık 

niteliğinde bir işlem olduğu belirtilmiş, benzer olayda ise AYİM başka bir kararında, 

seçim işleminin idari bir işlem olduğuna karar vermiş ve davanın esasına girerek 

seçim işlemini iptal etmiştir.240Bu kararın eleştirisinde ise, Kemal Gözler bizim 

konumuzu da ilgilendiren yönüyle bu seçim işlemlerinin, tek başına davaya konu 

olamayacağı, ancak Cumhurbaşkanı tarafından üye seçimi yapıldıktan sonra bu 

seçim işleminin yargısal denetiminin yapılabileceğini vurgulayarak Askeri Yargıtay 

üye seçimi işleminin, Cumhurbaşkanı’nın tek başına yaptığı işlem kategorisinde 

değerlendirmemiştir.241 

Sonuç olarak; doktrinde genel olarak kabul gördüğü şekilde, 

Cumhurbaşkanı’nın devletin başı sıfatıyla yasama ve yargı alanına ilişkin olarak tek 

başına yaptığı işlemlerin, örneğin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı seçiminde 

Yargıtay Genel Kurulu’nca seçimle belirlenen beş adaydan birisinin seçimine ilişkin 

Cumhurbaşkanı kararının, yargısal denetime tabi olmamasının hukuk devleti ilkesine 

ters düşmediği kanaatindeyiz. Burada zaten Cumhurbaşkanı’nın takdir yetkisi vardır. 

Diğer taraftan, Cumhurbaşkanı’nın yürütme erkinin kullanılmasına ilişkin idari 

nitelikteki işlemlerinin yargı denetimine tabi olmasının zaruri olduğu, bu bakımdan 

mevcut durumun hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığı kanaatindeyiz. 

Cumhurbaşkanı’nın bu nitelikteki işlemlerinin yargı yolunun açılarak takdir 

yetkisinde olmasının yargı erki tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Nitekim 

1961 Anayasası döneminde, Cumhurbaşkanı’nın yaptığı işlemlere karşı açılan 

                                                            
240AYİM Daireler Kurulu, 15. 3. 2001, E.2000/59, K.2001/148 
http://www.msb.gov.tr/ayim/ayim_ana.asp (18.6.2011) 
241Kemal Gözler, İdare Hukuku, s.634-635 
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davalarda da Danıştay kararları ile Cumhurbaşkanı’nın takdir yetkisi açıkça ortaya 

konmuştur.  

 

B. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararlarının Hukuk Devleti 
İlkesi Yönünden İncelenmesi 
  

HSYK’nın aldığı kararların yapısal olarak değişmez niteliğe sahip olduğu 

görülmektedir. Hakimlerin statüsü üzerinde mutlak ve değişmez karar verme gücüne 

sahip olan ve kararlarına karşı etkili bir hak arama yolu mevcut olmayan HSYK 

karşısında hakimlerin bireysel bağımsızlığa sahip olamayacakları açıktır. 

HSYK’nın idari bir kuruluş olarak yerine getirdiği idari işlemlerin yargısal 

denetime açılması gerektiği düşüncesi, öğretide genel olarak kabul edilmektedir. 

HSYK’nın çoğunluğunun hâkimlerden oluşan, özel nitelikli anayasal bir kuruluş 

olduğu hususunda herhangi bir şüphe bulunmamaktadır. Ancak sırf bu özelliğinden 

dolayı HSYK kararlarının yargısal olarak denetlenemeyeceği düşüncesinin doğru 

olmadığı görüşündeyiz. 

Ayrıca diğer tüm kamu personeline tanınan bir hakkın, adalet dağıtmakla 

görevli hâkim ve savcılardan esirgenmiş olmasının yanlış olduğu eleştirilerini de 

haklı bulmaktayız. Hukuk devleti ilkesinin günümüzde ulaştığı noktada, tüm idari 

eylem ve işlemler gibi kurul kararlarının da yargısal denetimine tabi olması, hak 

arama hürriyeti çerçevesinde varılması gereken zorunlu bir sonuçtur. 

Benzeri bir konu da idari bir kurul olması ve kararlarının idari işlem olması 

tartışmasız olan HSYK kararlarının yargı denetimi dışına çıkarılmasıdır. Doktrinde 

HSYK’nin yargı bölümü içinde yer almasına, üyelerinin neredeyse tamamının 

yargıçlardan oluşmasına rağmen idari bir organ olduğu ve işlemlerinin idari işlem 

olduğu belirtilerek, işlemlerine karşı yargı denetimine gidilememesinin, hukuk 

devleti ilkesine aykırı olduğu kabul edilmektedir. 
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Bugünkü HSYK’nın görevleri, 1961 Anayasası’nda YHK ve YSK şeklinde 

iki kurul tarafından yapılmaktaydı ve bu kurulların kararlarına karşı yargı yolu açıktı. 

1982 Anayasası ile beraber bu iki kurul tek kurul haline getirilerek kararları yargı 

denetimine kapatılmıştır. 

1982 Anayasası’ndan önce bu kurulların kararlarına karşı açılan davalarda 

Danıştay, bir çok kararı ile HSYK kararlarını hukuka aykırı bularak iptal etmiştir. Bu 

durum kurulun almış olduğu kararların, hukuka uygunluğu konusunda şüpheye yol 

açmaktadır. 

HSYK kararlarına getirilen yargısal kısıtlama ile ilgili olarak; diğer kamu 

görevlilerinin özlük haklarında değişiklik meydana getiren idari işlemlere karşı 

yargıya başvurma haklarının bulunduğu kastedilerek, ülkemizde en sıradan, en basit 

bir kamu görevlisine tanınmış olan hukuksal güvencenin hâkim ve savcılardan 

esirgendiği, bu sebeple hâkim ve savcıların güvenceli ve görev yaptıkları 

mahkemelerin de bağımsız olduklarından söz edilemeyeceği eleştirileri 

yapılmıştır.242 Bu şekilde hâkim ve savcılara hak arama özgürlüğü tanınmadığı, 

hukuk devletiyle bağdaşmayan bu düzenlemelerin hukuk dünyasından çıkarılması 

gerektiği belirtilmiştir.243 Danıştay ise, 1982 Anayasası’nın yürürlüğe girmesinden 

sonra HSYK kararlarına karsı açılan davalarda, öncelikle dava konusu işlemin 

HSYK’nın görev alanına girip girmediği hususunu incelemektedir. Dava konusu 

işlem, HSYK’nın görev alanına giren bir konu ise, Anayasa’nın 159 ve 2461 Sayılı 

Kanun’un md. 12’de yer alan amir hükümler doğrultusunda karar vermektedir. 

Danıştay, HSYK tarafından, görevinde olmayan bir konuda karar verilmiş ise 

ve bu kararın iptali istemiyle dava açılmış ise, söz konusu davanın esasının idari 

yargıda incelenmesinin mümkün olduğunu belirtmektedir. 244 

                                                            
242Metin Günday, a.g.e., s.49. 
243Yurtcan Erdener, “Hukuk Devleti ve Yargı”, TÜSİAD Demokratik Standartların Yükseltilmesi 
Paketi Tartısma Toplantıları Dizisi–4, TÜSİAD Yayınları, Aralık–1997, s.33. 
244Danıştay 5. D., 28.5.2986, E.1986/512, K:1986/757. 
http://www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp (11.6.2011) 



117 

 

“.... 2461 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu’nun 4. 

maddesinde "HSYK’nın görevleri şunlardır; ...Hakim ve Savcıların yukarda 

belirtilenler dışında kalan özlük işleri Adalet Bakanlığınca yerine getirilir" hükmü yer 

almaktadır. Sözü edilen maddede kurulun görevleri tek tek sayılmış olup; bunlar 

arasında Hakim ve Savcıların harcırahları ile ilgili olarak karar almak görevinin yer 

almadığı, harcırahla ilgili konuların maddenin son fıkrasında yer alan konular içinde 

bulunduğu ve bu husustaki yetkinin Adalet Bakanlığına ait bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Herne kadar davacı tarafından HSYKnun kararı ile buna dayalı Adalet Bakanlığı 

işleminin iptali isteğiyle dava açılmış isede, sonucu olarak bu kabil konularda kesin 

işlem tesis etmeye, Adalet Bakanlığı yetkili olduğundan ve bu işlemin idari yargı 

mercilerinde dava konusu edilmesi mümkün bir işlem niteliğinde bulunduğundan 

davanın,  Adalet Bakanlığınca tesis edilen işlemin iptali talebine ilişkin olarak 

incelemeye alınarak işin esasının incelenmesi gerekirken incelenmeksizin reddinde 

isabet görülmemiştir. 

 

Kurulun görev alanına giren bir konu ile ilgili açılan davada ise, Danıştay 11. 

D. şu şekilde karar vermiştir: 
“...Anayasa’nın yukarıda yer verilen 159. maddesi ile Hâkimler ve Savcılar 

Yüksek Kurulu Kararlarına karşı yargı yolu kapatılmış olup, kurulun kendi görev alanı 

içinde ve yasalarla verilmiş yetkisini kullanarak almış olduğu kararlara karşı açılan 

davaların yargı mercilerince incelenme kabiliyeti bulunmamaktadır. Bu genel saptama 

karşısında davaya bakıldığında, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca alınan ilke 

kararı dava konusu yapıldığından, öncelikle davaya konu olan ilke kararının Kurulun 

görev ve yetkisi dâhilinde alınıp alınmadığının tespiti gerekmektedir. Eğer Kurul 

görev ve yetkisinde olmayan bir konuda karar almış ise, ancak bu halde söz konusu 

davanın esasının idari yargıda incelenmesi mümkün bulunmakta, aksi halde yukarıda 

belirtildiği üzere Kurulun yetkili ve görevli olduğu konularda aldığı kararlara karşı 

Anayasa hükmü ile yargı yolu kapatılmış olduğundan, bu kararlara karsı açılan 

davalarda idari yargı yerince davanın esasının incelenmesi olanağı bulunmamaktadır... 

Bu nedenle, birinci sınıf olmanın bir yükselme çeşidi olduğu ve bu konuda 

değerlendirme ve karar alma görev ve yetkisinin Kurula ait olduğu sonucuna 

ulaşılmaktadır.Anayasa’nın 159/4. maddesi ile Kurulca alınan gerek düzenleyici 

nitelikte gerekse bireysel nitelikteki görevi dâhilindeki işlemlere karşı dava yolu 
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kapatılmış bulunduğundan, anılan Yasa hükmü uyarınca Kurulca alınan ilke kararının 

iptali istemiyle açılan davanın esasının incelenme imkânı bulunmamaktadır.”245 

 

Karşılaştırmalı hukuka bakıldığında, idare hukukumuzun kaynağını teşkil 

eden Fransız idare hukukunda farklı bir yaklaşım sergilendiği görülmektedir. Yüksek 

Hâkimler Kurulu, 1958 tarihli Fransız Anayasası’nın md. 65’te düzenlenmiş olup, 

kararlarının yargı denetimine kapalı olduğuna ilişkin Fransız Anayasası’nda herhangi 

bir düzenleme mevcut değildir. Nitekim Fransa’da, disiplin konusundaki kararları 

hariç olmak üzere, Yüksek Hâkimler Kurulu kararlarına karşı, Fransız Danıştayı’na 

başvurulabilmektedir. Fransız yazarlar, bunun mümkün olmaması halinde, hâkimlik 

teminatının zayıflamış olacağını belirtmektedirler.246 Kurulun, disiplin kurulu olarak 

verdiği kararlar ise kesin olup, bunlar hakkında başka hiçbir yargı organına 

başvurmak mümkün değildir. İtalya’daki sisteme göre ise, 1948 İtalyan Anayasası ile 

kurulmuş olan Hâkimlik Yüksek Konseyi’nin kararları kesin olup, aleyhinde başka 

her hangi bir yargı organına başvurmak mümkün değildir.247 

Ülkemizde herhangi bir bakanlığın personel genel müdürlüğünden başka bir 

görevi olmayan HSYK’nın kararlarının yargı denetimin dışında olması diğer kamu 

görevlilerine göre hakim ve savcıların daha korumasız olduğunun bir göstergesidir. 

Bir kamu görevlisinin istemediği bir yere atamasının yapılması halinde atama 

işlemine karşı dava açma yolu varken hakimler ve savcıların bu hakkının olmaması 

hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmamaktadır. 

12.9.2010 tarihinde yapılan referandum sonucu 23.9.2010 tarihinde yürürlüğe 

giren Anayasa değişikliği ile beraber, HSYK’nın meslekten çıkarma kararlarına karşı 

dava yolu açılmış ve bu davaların da Danıştay tarafından bakılacağı hüküm altına 

alınarak hukuk devleti açısından çok olumlu bir gelişme sağlanmıştır. Bir hakim 

veya savcının meslekten çıkarılmasına rağmen bu durumu dava konusu edememesi 
                                                            
245Danıştay 11. D., 17.2.2004, E.2003/916, K.2004/728, 
http://www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp (11.6.2011) 
246Ergun Özbudun, a.g.e., s.363. 
247Şeref Ünal, a.g.e., s.34, 37. 
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hukuk devleti ile bağdaşması mümkün değilken bu durum artık ortadan kaldırılmış 

ve hukuk devleti olma yolunda çok olumlu bir adım atılmıştır.  

Geçmişte hakimler ve savcılar ile ilgili verilen meslekten çıkarma cezalarına 

karşı İHAM nezdinde dava açan kişiler tazminatlar kazandığı herkesin malumudur. 

İHAM, 13.11.2008 tarihli “Sacit Kayasu v. Türkiye” kararıyla HSYK 

kararlarına karşı başka bir başvuru yolunun olmaması İHAS’ın “etkili başvuru 

hakkı” nı güvence altına alan md. 13’e aykırı olduğuna karar vermiştir.248 

HSYK’nın meslekten çıkarma kararlarına karşı yargı yolunun açılması hem 

İHAM nezdinde, hem de hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı açısından çok büyük bir 

gelişimedir. Böylece yasama kısıntılarından bir tanesi daha ortadan kaldırılmıştır.249  

Her ne kadar, üyelerinin çoğu üst düzey yargı mensupları olmuş olsa da, 

kurulun kararlarının tamamının yargı denetimine açılması gereklidir. 1982 Anayasası 

md. 125’te,”idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır” kuralı 

varlığını korurken, aynı Anayasa’nın bir başka maddesiyle oluşturulan idari bir 

kurulun kararlarına karşı yargı yoluna başvurunun yasaklanması açık bir çelişkidir. 

Bu nedenle, en kısa sürede, HSYK’nın tüm kararlarına karşı Danıştay’a yargısal 

başvuru yolunun açılması doğru olacaktır. Böylece adalet dağıtanlara da adalete 

başvurma olanağı sağlanacak ve bu sayede yargı mensuplarının bağımsızlığı 

güçlenecektir.250     

 

C. Yüksek Askeri Şura Kararlarının Hukuk Devleti İlkesi Yönünden 
İncelenmesi 

 

İkinci bölümde YAŞ kararlarının nitelikleri ayrıntılı olarak anlatıldığından 

burada sadece yargı denetimi dışında bırakılan kararları hukuk devleti ilkesi 

yönünden irdelemeye çalışacağız. YAŞ, askeri hizmet ve asker kişileri ilgilendiren 
                                                            
248Kemal Gözler, Anayasa Hukuku Dersleri, s. 412; Murat Yanık, a.g.m., s.206 
249 Murat Yanık, a.g.m., 207 
250 Murat Yanık, a.g.m., 207 
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konularda karar aldığından bu kararların yargısal denetimi AYİM tarafından 

yapılacaktır. 

AYİM, Türk hukukuna ilk kez 1961 Anayasası’nda 1971’de yapılan Anayasa 

değişikliği ile girmiştir. Nitekim, 1961 Anayasası’nın Danıştay’ı düzenleyen md. 

140’ın son fıkrasına “Asker kişilerle ilgili idari eylem ve işlemlerin yargı denetimi 

Askeri Yüksek İdare Mahkemesince yapılır. Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin 

kuruluşu, işleyişi, yargılama usulleri, başkan ve üyelerinin nitelikleri ile atanmaları, 

disiplin ve özlük işleri; hakimlik teminatı ve askerlik hizmetlerinin gereklerine göre, 

kanunla düzenlenir.” cümlesinin eklenmesi suretiyle bu konuda özel bir kanun ile 

AYİM’in kurulması yoluna gidilmiştir. Yapılan bu değişiklik üzerine 4.7.1971 tarih 

ve 1602 sayılı AYİM Kanunu kabul edilerek 20.7.1972 günü yürürlüğe girmiştir. 

AYİM, 1602 sayılı Kanun ile yargılama faaliyetine başlamış ve asker kişileri 

ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin işlem ve eylemlerden doğan ihtilafları 

çözümlemeye başlamıştır. AYİM, askeri kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin 

idari işlem ve eylemlerin yargısal denetimini yapan, milli savunma, kamu hizmetinin 

ve askerlik mesleğinin kendisine has işleyişi ve kuralları gözetilerek, bu mesleğin 

içinden yetişmiş yargıç ve subaylardan oluşmuş, özel görevli bir yüksek mahkeme 

konumundadır. Aynı düzenleme bu defa, 1982 Anayasası’nın md. 157’de ayrı bir 

başlık altında özel olarak yapılarak, AYİM’in ülkemizdeki altı yüksek mahkemeden 

biri olarak yerini alması sağlanmıştır. 

YAŞ’ın icrai nitelikte olan görevleri, 926 sayılı TSK Personel Kanunu ile 

kendisine verilen görevlerdir. Bu görevler, yukarıda saydığımız gibi, TSK’ya 

mensup subay, astsubay ve generallerin terfi, emeklilik ve ayırma işlemlerine ilişkin 

görevlerdir. İcrai nitelikli bu görevler sonucunda yapılan işlemlerin idari işlem 

olduğu hususunda, herhangi bir şüpheye yer bulunmamaktadır. 

Yukarıda ifade etmeye çalıştığımız gibi, YAŞ’ın idari bir kuruluş olarak 

yerine getirdiği icrai nitelikli idari işlemlerin yargısal denetime açılması gerektiği 
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düşüncesi, öğretide baskın görüş niteliğindedir. Şura’nın aldığı kararların özellikli 

oldukları ve askeri disiplin ile hiyerarşik yapının sağlıklı işlemesini sağlamak 

açısından önem arz ettikleri hususunda herhangi bir şüphe bulunmamakta ise de, sırf 

bu özelliğinden dolayı kararlarının yargısal olarak denetlenemeyeceği düşüncesinin 

doğru olmadığı doktrince ifade edilmektedir. 

Hukuk devleti ilkesinin günümüzde ulaştığı noktada, tüm idari eylem ve 

işlemler gibi şura kararlarının da, yargısal denetime tabi olması, hak arama 

hürriyetinin bir gereği olarak görülmektedir. 

Şura kararlarının yargısal denetime açılması sorunu, alınan kararların 

nitelikleri bakımından iki grupta incelemek gerekmektedir. Birinci grupta, şuranın 

icrai nitelik taşımayan istişari nitelikli kararları, ikinci grupta ise icrai nitelikli olan 

ve idari işlemle sonuçlanan kararları yer almaktadır. İlk gruba giren kararların 

niteliğini yukarıda belirtmiştik. Şuranın doğrudan doğruya 1612 Sayılı Kanun’da 

düzenlenmiş olan görevlerinden kaynaklı kararları, TSK’nın görev alanına yönelik, 

yurt savunması ile ilgili çeşitli konularda görüş bildirmekten ibaret olup, istişari 

nitelikli ve icrai sonuçlar doğurmayan kararlardır. Bu kararlar, bir idari işlemle 

sonuçlanmamaktadır. Bu kararlar mahiyetleri gereği yargı denetimine elverişli 

olmadıklarından, idari yargının görev alanına girmemektedirler. Bu bakımdan bu 

kararların yargı denetimine açılıp açılmamasının, sonuçları bakımından bir önemi 

bulunmadığı düşüncesindeyiz. 

YAŞ’ın kadrosuzluk ve terfi haricindeki ilişik kesme kararlarına karşı 

12.9.2010 tarihinde yapılan referandum sonucu kabul edilen 23.9.2010 tarihinde 

yürürlüğe giren Anayasa değişikliği ile beraber artık yargı yolu açıldığından bu 

konuyu hukuk devleti ilkesi yönünden değerlendirmeye gerek kalmamıştır. Bu 

Anayasa değişikliği, hukuk devletinin pekişmesi açısından çok önemli bir 

düzenlemedir. Hukuk devleti ilkesinin önünde duran bu işlemlerin yargı yoluna 

kapalı olmasının ortadan kaldırılması tarihi bir düzenlemedir. 
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Anayasa değişikliği öncesine gittiğimizde, YAŞ’ın bu nitelikteki kararlarına 

karşı açılan davalarda AYİM, davaların esasını yargı yolu kapalı olduğu gerekçesiyle 

incelenmemiş incelemeksizin ret kararları vermiştir. 

Bir Türk askeri hakim, davranış ve hareketlerinin yasa dışı kökten dinci 

fikirleri benimsemiş olduğu, kökten dinci bir örgüte hukuki bir yardım sağladığı 

örgütün eğitim toplantılarına katıldığı ve bir kaç kez söz konusu tarikatın askeri 

üyelerinin atanmasında görev aldığından bahisle ordudan resen emekli edilmiştir. 

İHAM, konu ile ilgili çıkan uyuşmazlıkta, İHAS md. 9 uyarınca yargılama yapmıştır. 

İHAM, başvurucunun, askerlik mesleğini seçmekle, silahlı kuvvetler mensupları 

üzerinde, siviller üzerinde uygulanamayacak bazı hak ve özgürlük sınırlamalarına 

doğası gereği yol açan bir askeri disiplin sistemine uymayı kendi rızasıyla kabul 

etmiş olduğunu, Devletlerin silahlı kuvvetler bünyesinde, şu ya da bu davranışı 

özellikle de askeri görevin gereklerini yansıtan bir yerleşik düzeni tehdit eden 

tutumları yasaklayan disiplin kuralları koyabilecekleri, başvurucunun, bir askerin 

hayatının belirlediği sınırlar içinde, bir müslümanın normal olarak dinine ilişkin 

yerine getirmesi gereken yükümlülükleri yerine getirebildiği konusunda hiç bir 

tartışmanın olmadığı gerekçesi ile İHAS md. 9’un ihlal edilmediğine karar 

vermiştir.251İHAM, silahlı kuvvetler personelini, diğer kamu görevlilerinden ayırmış 

başvurucunun durumunu 9. maddeye aykırı görmemiş ayrıca bu personelle ilgili 

davalarda da, şura kararlarının yargı yolu kapalı olması durumunu sözleşmenin md. 6 

daki, işlemlerin yargı denetimine açık olması ilkesine aykırı görmemiş ve bu 

personelin devletin egemen gücünün kullanılmasına doğrudan katıldıkları için bu 

kişiler için alınan kararların sözleşmenin md. 6 koruması altında olmadığına kanaat 

getirmiştir.252 

                                                            
251Gıllet Dutertre, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarından Örnekler, Avrupa Konseyi 
Yayınları, 2007, s.351-352 
252Sibel İnceoğlu, a.g.e.,  s.143-144  
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Aynı şekilde bir grup subay ve astsubayın, disiplin müeyyidesi olarak, YAŞ 

kararı ile ordudan ilişiklerinin kesilmesinin, İHAS md. 6 uyarınca mahkemeye 

müracaat haklarını engellendiğinden bahisle yaptıkları başvurularda; İHAM, 

4.7.2000 tarihinde 16 ayrı davada “kabul edilmezlik” kararı vermiştir. Şöyle ki, 

Mahkeme kararda “...devletler md. 6’nın konu ve amacına ters düşmemek kaydıyla, 

suç hukuku ile disiplin hukukunu birbirinden ayırmak hakkına sahiptirler. Bir nizanın 

bu iki hukuk alanından hangisine dahil olduğu, sonuç olarak md. 6’nın 

uygulanabilirliği hususu keza, işlenmiş bulunan suçun niteliği ile birlikte buna 

karşılık olarak öngörülen müeyyidenin ağırlığına ve niteliğine bağlıdır. Bu dava, 

davacılara atfedilen fiiller, ulusal mevzuat uyarınca, disiplin hukukuna dahil 

eylemlerdir. Davacılar, orduya katılırken, hizmet gereği olarak, siviller için mevcut 

olmayan askeri disipline uymayı serbestçe kabul etmişlerdir. Kendine özgü bir 

statüye sahip bir grupla ilgili söz konusu ihraç kararı, bu özel disiplin rejiminin 

sonucu olup, İHAS md. 6/1’deki anlamda bir ceza müeyyidesi değildir. 8.12.1999 

tarihli Pellegrin/Fransa kararından bu yana, yukarıda nitelikleri belirtilen nizalar da 

konusu itibariyle medeni hak ve yükümlülük teşkil etmeyecekleri için, bu açıdan da 

md. 6 uygulamasına girmemektedir” diyerek kabul edilmezlik kararını 

açıklamıştır.253 

Bir idari işlemin yargı denetimine açılmaması hukuk devleti ilkesine aykırıdır 

ve silahlı kuvvetler personeli ile emniyet güçleri arasında bir fark yoktur. Emniyet 

mensupları ile ilgili her türlü karar ve işlem yargı denetimine açıkken silahlı 

kuvvetler mensuplarına yönelik bir kısım işlemlerin yargı denetiminin dışında 

bırakılmasının, 1982 Anayasasında yerini bulan hukuk devleti ilkesine uygun 

değildir. 

Bugün itibariyle, YAŞ’ın kadrosuzluk ve terfi nedeniyle ilişki kesme hariç 

her türlü ilişik kesme kararları yargı denetimine açıktır. Ancak bunun dışındaki YAŞ 

                                                            
253Jale Kalay, a.g.t., s. 220-221  
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kararları yargı denetimine kapalıdır. Kişileri bire bir etkileyen kimi YAŞ 

kararlarının, yargısal denetiminin  yapılması hukuk devleti ilkesine daha uygun 

düşecektir. Bu bağlamda İHAM kararına katılmak hukuk devleti ilkesine uygun 

düşmemektedir. 

 

D. Sıkıyönetim Uygulamasından Kaynaklı Yargı Denetimi Dışında 

Tutulan İşlemlerin Hukuk Devleti İlkesi Yönünden İncelenmesi 

Sıkıyönetimin nasıl ilan edileceğine ilişkin yasal düzenlemeleri ve bunlara 

ilişkin açıklamaları ikinci bölümde ayrıntılı olarak açıkladığımızdan dolayı burada 

sıkıyönetim döneminde yapılan uygulamaları yargı denetimi dışında bırakan yasal 

düzenlemelerin hukuk devleti ilkesi yönünden incelenmesi ile yetinilecektir.  

Sıkıyönetim uygulama işlemleri konusunda Anayasa’dan kaynaklanan bir 

yasama kısıntısı bulunmamaktadır. Bu konudaki yasama kısıntısı, 1402 sayılı 

Kanun’un md. Ek-3 ile 1602 sayılı Kanun’un md. 21’in son fıkrasıdır. 

1402 sayılı Kanun’un md. 2’ye, 19.9.1980 gün ve 2301 sayılı Kanun’un md. 

1 ile eklenen fıkra ile, sıkıyönetim komutanlarına, bölgelerinde çalışan kamu 

personelinin görevine son verilmesini veya görev yerlerinin değiştirilmesini yetkili 

makamlardan isteme yetkisi tanınmıştır. 1402 sayılı Kanun’un 14.11.1980 gün ve 

2342 sayılı Kanun ile eklenen md. ek 3’de ise “bu kanunla sıkıyönetim 

komutanlarına tanınan yetkilerin kullanılmasına ilişkin idari işlemler hakkında iptal 

davası açılamaz. Şahsi kusurları nedeniyle hukuki sorumlulukları ileri 

sürülemeyeceği belirtilmiş ve 1602 sayılı Kanun’un md. 21. de de “sıkıyönetim 

komutanlarının 1402 sayılı Kanun’da yazılı tasarrufları yargı denetimi 

dışındadır.”hükmü yer almıştır. Bu düzenlemeler ile sıkıyönetim komutanı tarafından 

tesis edilen işlemlere karşı dava açılamamaktadır. 
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Anayasa’nın Geçici 15. maddesi’nin ilgili hükmü nedeniyle bir MGKO 

düzenlemesi olan 1402 sayılı Kanun’un ek 3. md., Anayasa yargısının denetimi 

kapsamından çıkarıldığı bir dönemde, Sıkıyönetim Kanunu’nun md. 3’ün sekizinci 

fıkrasını hükmüyle iptal davası açılamayacağı yönündeki açık hükmüyle idari yargı 

denetiminden de kaçırılmıştır. Ayrıca, Sıkıyönetim Komutanlığı emriyle görevlerine 

son verilen kamu görevlilerinin bu kararlara karşı iptal davası açma hakları 

engellenerek hak arama özgürlüğünden mahrum bırakıldıkları gibi, yine aynı madde 

hükmü yorumu nedeniyle “bir daha” kamu hizmetlerinde çalıştırılamayacakları 

öngörülmüştür. 

Burada üzerinde durulması gereken bir diğer husus, sıkıyönetim komutanının 

işlemlerine karşı yargı yolunu kapayan düzenlemenin, Anayasa’ya aykırılığı savıyla 

AYM’ne somut norm denetimi yoluyla iptal davası açılmasını engelleyen 

Anayasa’nın geçici 15. maddesinin 3. fıkrasında yer alan ve MGKO döneminde 

yürürlüğe konulan kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin Anayasa’ya 

aykırılığının iddia edilemeyeceğine ilişkin hüküm, 3.10.2001 gün ve 4709 sayılı 

Kanun’un md. 34’le beraber yürürlükten kaldırılmıştır. 1982 Anayasası md. 148’de, 

kanunların, KHK’lerin, TBMM’nin Anayasa'ya şekil ve esas bakımlarından 

uygunluğunu denetlemek AYM’nin görevleri arasında sayılmıştır. 2949 sayılı 

Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un md. 

25’de Anayasa’nın geçici 15. maddesine paralel bir düzenleme getirlerek Kanunların 

yargısal denetimi konusunda kıstlama getirmişlerdi. Bu kısıtlamayı AYM kendisi 

açtığı davada, yine kendisi bu hükmü Anayasa’nın ilgili hükmünün ortadan 

kaldırıldığından dayanağının da kalmadığından iptaline hükmetmiştir.254 

AYM, yargı yolu kapalı işlemlerle ilgili, şu şekilde yorum yapmıştır: 

Anayasa’nın md. 2’de belirtilen hukuk devleti, insan haklarına dayanan, bu hak ve 

                                                            
254 AYMK, 9.7.2002, E.2002/121, K.2002/62 
http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id=1792&content= 
(18.6.2011) 
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özgürlükleri koruyup güçlendiren, eylem ve işlemleri hukuka uygun olan, her alanda 

adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, Anayasa’ya aykırı durum 

ve tutumlardan kaçınan, hukuku tüm devlet organlarına egemen kılan, Anayasa ve 

yasalarla kendini bağlı sayan, yargı denetimine açık, Anayasa’nın ve yasaların 

üstünde yasakoyucunun da bozamayacağı temel hukuk ilkeleri bulunduğu bilincinde 

olan devlettir.255 

Hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmiş sayılabilmesi için, yasaların 

Anayasa'ya uygunluğunun yetkili organlarca denetlenebilmesi gerekir. Bu denetim 

engellenmiş ise, temel hak ve özgürlüklerin tam anlamıyla güvence altına alınmış 

olduğundan söz edilemez.  

Sıkıyönetim Kanunu’nun, sıkıyönetim komutanının uygulamalarını yargı 

denetimi dışında bırakan maddesinin, AYM’ye iptal davası yoluyla mahkemelerce 

götürülmesi durumuna herhangi bir engel kalmamıştır. Dolayısıyla böyle bir yargı 

yolu uygulandığında konu büyük ihtimalle AYM’nin önüne gidecek ve bu 

düzenlemenin iptal edilmesi, temel hak ve özgürlükler bağlamında hukuk devleti 

ilkesine daha ugun düşecektir. 

Kriz dönemleri dahil, yasama işlemlerinin anayasal yargı denetimine, 

yürütmeye ait işlemlerin parlamento yoluyla siyasal, yargı organları yoluyla yargısal 

denetime bağlı olması, hukuk devletinin korunması ve olağanüstü dönemin 

hukuksallığı için gereklidir. Yürütme yetkisinin güçlendirildiği kriz dönemlerinde, 

karşı yetki durumundaki yargının sınırlandırılmayarak yasama ve yürütme karşısında 

yargısal denetim yollarının sürekli açık bulundurulması önem kazanır.256 

                                                            
255AYMK, 21.1.2010, E. 2008/74, K. 2010/15, 
http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id=2830&content   
(18.6.2011) 
256Yılmaz Aliefendioğlu, Yeni Bir Anayasa Yargısı ve Anayasa Mahkemesi, 
http://www.anayasa.gov.tr/files/pdf/anayasa_yargisi/anyarg14/ylmazaliefendioglu.pdf (18.6.2011) 
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Dolayısıyla 1402 sayılı Kanun’un bu maddesinin AYM’nin önüne geldiğinde 

iptal edilebileceği düşünülmektedir. Burada şu hususu da vurgulamak gerekir. Bu 

düzenlemenin, yasama organı tarafından, ortadan kaldırılması hukuk devleti ilkesine 

daha uygun düşecektir. Çünkü yürütme ve yasamanın hukuk devletinin hayata 

geçirilmesinde en önde olması gereken kurum oldukları için en başta hukuk devletine 

onların uygun hareket etme zorunluluğu vardır.  

Sıkıyönetim komutanının işlemlerine karşı yargı yolunun kapalı olması, 

hukuk devleti ilkesine aykırı bir durumdur. Sıkıyönetim döneminde zaten 

sıkıyönetim komutanın elinde hiç olmadığı kadar yetki vardır; bir de bunun üzerine 

denetimsizliğin de eklenmesi durumunda sıkıyönetim komutanının, yapmış olduğu 

işlemlerde hukuka uygun davranmasını beklemek hayalcilikten öteye gitmeyecektir.  

Dolayısıyla yasamanın ve hükumetin bir an önce sıkıyönetim ile ilgili yasal 

mevzuatı tekrar gözden geçirmesi hukuk devletine daha uygun düşecektir. 

 

E. 657 sayılı Kanun Uyarınca Verilen Uyarma ve Kınama Cezalarının 
Yargı Denetimi Dışında Olmasının Hukuk Devleti İlkesi Yönünden 
İncelenmesi 

 

İkinci bölümde uyarma ve kınama cezalarının 2010 yılı Anayasa 

değişikliğinden hem önceki hem sonraki durumu yargı kararları ile ayrıntılı olarak 

açıklanmıştır. Uyarma ve kınam cezalarına karşı yargı yolunu kapatılmasının sebebi 

önemsiz bir ceza olması ve 5 yıl içerisinde sicilden silinmesidir. Ama gerçek hayatta 

hiç te böyle olmamaktadır. Örneğin; 657 sayılı Kanunun 4/b maddesi uyarınca görev 

yapan sözleşmeli personelin sözleşme süresi içerisinde 4 kez bu cezalardan alması 

durumunda hizmet sözleşmesinin feshedilmesi durumu söz konusudur. Bazı kamu 

görevlilerinde uyarma ve kınama cezaları alınması durumunda almış oldukları ek 
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ödemelerde bir kısım kesinti olabilmektedir. Dolayısıyla bu cezalar kişilerin hukuki 

durumlarını hem maddi hem de manevi yönden etkilemektedir.  

1982 Anayasası’nın hazırlandığı esnada Anayasa Komisyonu’nca hazırlanan 

metinde, disiplin kararlarının bir bölümünün yargı denetiminin dışında bırakılması 

hususunda bir düzenleme öngörülmemiştir. Bu düzenleme Danışma Meclisi’nde 

verilen bir değişiklik önerisi ile Danışma Meclisi ve Anayasa Komisyonu başkan 

vekili Feyyaz Gölcüklü’nün komisyon olarak bu teklife katılmadıklarını belirtmesine 

rağmen gerçekleştirilerek metin, danışma meclisinden şimdiki haliyle çıkmıştır. 

Doktrinde Anayasanın uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolunu kapatabilme 

olanağını tanınması bilhassa hukuk devleti ilkesine aykırı bir düzenleme getirmesi ve 

hak arama özgürlüğünü engellemesi açısından haklı olarak eleştiriye uğramaktadır.257  

1982 Anayasası’na konan hüküm ile birlikte sadece uyarma ve kınama 

cezaları yargı denetimi dışına çıkarılabileceği öngörülmüştür. Bu cezaların 

haricindeki disiplin cezalarını karşı yargı denetimi dışına çıkarılamayacağı 

vurgulanmıştır. Fakat yasa koyucu, uyarma ve kınama cezalarını yargı denetimi 

dışına çıkarmıştır.  

Neyse ki 23.9.2010 tarihinde yürürlüğe giren Anayasa değişikliği ile beraber 

hakimler ve savcılar haricindeki kamu görevlileri hakkında verilen uyarma ve 

kınama cezaları da dahil hiç bir disiplin cezası artık yargı denetimi dışına 

çıkarılamamaktadır. Bu durum haricinde bir düzenleme olması durumunda görevine 

göre AYM veya Danıştay tarafından bu düzenlemeler iptalle sonuçlanacağı kesindir. 

Yukarıda da bahsettiğim gibi 23.9.2010 tarihi itibariyle uyarma ve kınama 

cezaları artık yargı denetimine açılmıştır. Hukuk devletine aykırı olan bu durum artık 

ortadan kaldırılmıştır. 

                                                            
257Ayhan Akarsu, Türk İdari Yargısında Yasama Kısıntıları, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
Gazi Üniversitesi, s.174. 



129 

 

SONUÇ 

  
Yargı denetimine kapalı işlemler, “idarenin her türlü eylem ve işleminin 

yargısal denetime tabi olması” şeklinde tanımlanan hukuk devleti ilkesinin bir 

istisnasını teşkil etmektedir. 1961 Anayasası’nın orjinal hükümlerinde hiç bir işlem 

yargı denetimi dışında bırakılmamıştır. 1982 Anayası’nda ise  çalışmamızda 

belirttiğimiz gibi idarenin her türlü eylem ve işleminin yargısal denetiminin esas 

olduğu ilke olarak benimsenmiş, ancak bir takım işlemlerin yargı denetiminin dışında 

bırakılması yoluna gidilmiştir. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı’nın tek başına yapmış 

olduğu işlemler, HSYK kararları, YAŞ kararları, uyarma ve kınama cezaları anayasa 

ile yargı denetimi dışına çıkarılmış ve kanun ile de sıkıyönetim komutanınca tesis 

edilen işlemler, KHK ile de olağanüstü hal uygulamasından kaynaklı bazı işlemler 

yargı denetimi dışına çıkarılmıştır.  

İdarenin bir kısım eylem ve işlemlerinin yargı denetimi dışında tutulması 

hukuk devleti ilkesini zedeleyici niteliktedir. Bunlardan özellikle, cezai disiplin 

içeren YAŞ ve HSYK kararları ile uyarma ve kınama cezaları dikkat çekmektedir. 

Bu düzenlemeler, birçok hukukçu tarafından Türkiye’nin taraf olduğu anlaşmalar ve 

1982 Anayasası md. 36 uyarınca vazgeçilmez temel haklar arasında sayılan savunma 

hakkının verilmemesi ve yargı denetimi dışında tutulması yönünden eleştirilmiştir. 

Hem AYM’nin kararlarında hem de doktrin tarafından idarenin bir eylem ve 

işlemi yargı denetimi dışında tutulmuşsa, bu durumun hukuk devleti ilkesine aykırı 

olduğu savunulmuştur. İlk bölümde hukuk devletinin ilkelerinin içerisinde 

gördüğümüz gibi hukuk devleti ilkesinin en önemli özelliklerinden birisi idarenin 

eylem ve işlemlerinin yargı denetimine açık olmasıdır. 

Hukuk devleti ilkesine geçiş aşamalarında hiç kuşkusuz en önemlisi, idarenin 

eylem ve işlemlerinin yargı denetimine açılması olmuştur. 1961 Anayasası’nda da 

idarenin tüm eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olması öngörülmüştür. 
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Örnek verecek olursak, YHK ve YSK kararlarına, Cumhurbaşkanı’nın almış olduğu 

kararlara ve YAŞ kararlarına karşı dava açılabileceği açıkça hüküm altına alınmış ve 

bu kapsamda açılan davalarda, ilgili merci tarafından yargısal denetim yapılmıştır. 

Bu tür işlemlerin sayısı her geçen gün azalmaktadır. Örneğin olağanüstü hal 

valisince tesis edilen işlemlere karşı yargı yolunu kapayan düzenleme AYM’ce iptal 

edilmiştir. Öte yandan; 12.9.2010 tarihinde yapılan referandum sonucu kabul 

edilerek 23.9.2010 tarihinde yürürlüğe giren Anayasa değişikliği ile beraber uyarma 

ve kınama cezaları, YAŞ’ın terfi ve kadrosuzluk nedeniyle ilişik kesme hariç her 

türlü ilişki kesme kararları, HSYK’nin meslekten çıkarma kararlarına karşı yargı 

yolu açılmıştır. Bu düzenlemeler hukuk devleti ilkesi yönünden çok olumlu 

gelişmelerdir. 

Diğer yandan, HSYK ve YAŞ’ın yukarıda sayılan bazı kararları yargı 

denetimine açılmıştır. Ancak bu kararların tamamı yargı denetimine açılmalıdır. 

1982 Anayasası’nın md. 125’de belirtildiği gibi idarenin her türlü eylem ve işlemine 

karşı yargı yolu açıktır kuralı varlığını korurken aynı Anayasa’da bu tür idari 

kurulların diğer kararlarının yargı denetimi dışında tutulması çelişkidir. Bu nedenle 

en kısa zamanda HSYK kararlarının tümünün Danıştay nezdinde dava açma yolunun 

açılması gerekmektedir. Böylece adalet dağıtanlara da adalete başvurma yolunun 

açılması gerekmektedir.258Aynı zamanda,  YAŞ’ın tüm kararlarına karşı da, AYİM 

nezdinde yargı yolunun açılması hukuk devletinin gelişmesine katkı sağlayacaktır. 

Cumhurbaşkanı’nın tek başına almış olduğu kararların, Anayasa’da açıkça 

yazılması gerekmektedir. Cumhurbaşkanı’nın hangi işlemlerini tek başına hiç bir 

kurum veya kuruluşun müdahelesi olmadan tesis ettiği ortaya konmalıdır. Burada 

şunu da belirtmek gerekir ki çalışmamızın içerisinde de yazdığımız gibi bu kararların 

Cumhurbaşkanı’nın devletin başı olması sıfatıyla yapmış olduğu işlemler olması 

gerekir. Özellikle Cumhurbaşkanı’nın yargı ve yasama ile ilgili görevleri bu 

                                                            
258 Murat Yanık, a.g.m., 215 
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kapsamda değerlendirilerek yazılı hale getirilmesi gerekir. Bu sayede 

Cumhurbaşkanı’nın tek başına aldığı kararlar sembolik kararlar olacağı için bu 

kararların yargısal denetime açılmasının bir hükmü olmayacaktır ve Cumhurbaşkanı 

diğer tüm kararları da karşı imza kuralı ile almasının yolu sağlanarak bu kararlara 

karşı açılan davalarda yargı merciince yargısal denetim yapılması olanaklı hale 

getirilmelidir. Bu şekilde bir düzenleme hukuk devleti ilkesine daha uygun 

düşecektir. 

HSYK’nin meslekten çıkarma haricindeki kararlarının yargı denetimi dışında 

bırakılması hukuk devleti ilkesine uygun düşmemektedir. Bakanlıkların personel 

genel müdürlüğünden farkı bulunmayan HSYK’nın bir kısım kararlarının yargı 

denetimi dışında bırakılması, tamamen bağımsız ve tarafsız olan hakim ve savcıların 

bu güvencesini ortadan kaldırmaktadır. Nasıl ki 1961 Anayasası döneminde bu tür 

işlemler Danıştay tarafından yargısal inceleme konusu yapılmışsa, bugün de bu 

incelemenin yapılması gerekir.  

YAŞ’ın yargı denetimi dışında olan kararlarının her birinin yargısal denetime 

açılmasının sağlanması gerekir. YAŞ ile polis teşkilatının karar alıcıları arasında hiç 

bir fark bulunmamaktadır. Emniyet mensupları ile ilgili her konuda yargısal denetim 

yapılırken askeri personel ve askeri konularla ilgili yargısal denetimin sınırlı 

yapılması hukuk devleti ilkesine uygun düşmemektedir. 

Halen yürürlükte olmakla beraber sıkıyönetim komutanının işlemlerinin yargı 

denetimi dışında bırakan yasal düzenlemelerin idarenin her türlü eylem ve işlemi 

yargı yolu açıktır şeklindeki Anayasa md. 125’e açıkça aykırılık teşkil etmektedir. 

Bu kısıtlamanın, AYM’nin önüne geldiğinde AYM tarafından, iptal edileceğini 

düşünmekteyiz. Tabi ki bu konuda, TBMM tarafından yapılacak bir yasal düzenleme 

ile bu işlemlerin yargı denetimine açılmasının sağlanması hukuk devletine daha 

uygun düşecektir. 
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